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Postanowienia ogólne.

I.
a)

Zamawiający.
Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
NIP: 5140257776
tel. +48 (62) 732 06 00, faks +48 (62) 732 06 01
Strona internetowa: http://www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl
e-mail: kom@ostrzeszow.pl
Godziny pracy Urzędu: dni robocze od 7:00 do 15:00

b)

Tryb udzielenia zamówienia.
1)

w SIWZ Zamawiający powołuje się na następujące ustawy i rozporządzenia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.
1986) zwana dalej ustawą PZP,
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.
zm.) zwana dalej KC,
c) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 419) zwana dalej ustawą o z.n.k.,
d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.
zm) zwana dalej ustawą PB,
e) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz.
1570), zwana dalej ustawą o wyrobach,
f) rozporządzenie 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. z 2016 r., poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.
g) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 755
z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pe.
h) ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz.
1269 ze zm.), zwana dalej ustawą o OZE,

2)

postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, od której
uzależniony jest obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy,

3)

niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura
odwrócona.
Zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

II.

1.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca zobowiązany jest złożyć
jedną ofertę na obie części.

Część 1
Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie
i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz
z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię
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elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 414indywidualnych
gospodarstwach domowych.
Instalacje o łącznej mocy 1459,08 kWp (1,46 MWe) (moc jednego modułu = 270 Wp) zostaną
zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów – łącznie 414
obiektów:
a)
b)
c)

o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów – 60 szt. instalacji
o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów – 185 szt. instalacji
o mocy 4,32 kWp, 16 szt. modułów – 169 szt. instalacji

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków
mieszkalnych (342 szt. instalacji), elewacjach budynków mieszkalnych (2 szt. instalacji), dachach
garaży/budynków gospodarczych przylegających (8 szt. instalacji), dachach garaży/budynków
gospodarczych wolnostojących (56 szt. instalacji), bądź na gruncie (6 szt. instalacji) – wówczas
inwestycja zostanie zlokalizowana na gruncie przekształconym, na działce przy budynku
mieszkalnym.
Część 2
Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektor w
słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji
oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające
energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 132 indywidualnych
gospodarstwach domowych.
Instalacje o łącznej mocy minimum 539,46 kW (0,53946 MWe) oraz jednocześnie o łącznej mocy
maksimum 540,92 kW (0,54092 MW) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących
do mieszkańców Gminy – łącznie 132 obiekty. Wymaga się od Wykonawcy montaż u instalacji, na które
składają się dwie lub trzy płyty, przy zachowaniu mocy podanych wyżej oraz ilości lokalizacji. Proponuje się
następujące zestawy kolektorów (przy czym to Wykonawca w ofercie przedstawi proponowane ilości
poszczególnych zestawów, w sposób gwarantujący osiągniecie mocy minimum i maksimum w zależności od
proponowanej w ofercie mocy pojedynczej płyty):
- 2 szt. kolektorów słonecznych płaskich, poj. zasobnika 250l - 63 szt. instalacji
- 3 szt. kolektorów słonecznych płaskich, poj. zasobnika 300l - 69 szt. instalacji
W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków
mieszkalnych (112 szt. instalacji), elewacjach budynków mieszkalnych (6 szt. instalacji), dachach
garaży/budynków gospodarczych przylegających (6 szt. instalacji), bądź dachach garaży/budynków
gospodarczych wolnostojących (8 szt. instalacji).
UWAGA: Łączna moc instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla Miasta i Gminy
Ostrzeszów nie może przekroczyć 2 MW, zatem moc instalacji fotowoltaicznych łącznie nie może
przekroczyć 1,45908 MWp, natomiast moc kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 0,54092
MW
1)

zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w „Wytycznych dla Wykonawców”
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający określił minimalne, wymagane parametry
techniczne urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,

2)

Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż
wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie
odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

3)

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny
technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot
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zamówienia powinny być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła
dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu
gwarancji na terytorium Polski,
4)

dostarczony sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,

5)

rodzaj zamówienia: dostawy,

6)

CPV:

Część 1
Instalacje fotowoltaiczne:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
44112410-5 Konstrukcje dachowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71314100-3 Usługi elektryczne
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
Część 2
Instalacje solarne:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
44112410-5 Konstrukcje dachowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71314100-3 Usługi elektryczne
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71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
7)

wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane
znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do
jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB.

2.

Opis części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych i wariantowych.
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

Informacja na temat zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych dostaw i usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

4.

Termin realizacji zamówienia: . Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć daty 31 sierpnia
2019r.

5.

Okres gwarancji i rękojmi.
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane usługi projektowe,
usługi montażu i użyte materiały/urządzenia,
2) okres rękojmi na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 5 lat,
3) okres rękojmi na wykonane prace montażowe wynosi 5/6/7 lat, licząc od dnia protokolarnego
odbioru końcowego tych prac, zgodnie z oświadczeniem złożonym w załączniku nr 1A do SIWZ
– „Formularzu ofertowym”,
4) okres gwarancji minimum na urządzenia oraz użyte materiały określają szczegółowo „Wytyczne
dla Wykonawców”.

6.

Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

7.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a
ustawy PZP.
1) Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem robót związanych z montażem instalacji (wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Obowiązek ten nie obejmuje zatem takich
czynności jak projektowanie, usługi geodezyjne i pomiarowe, kierowanie budową lub robotami,
dostawy materiałów budowlanych,
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego, przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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3)

4)

8.

III.

1.

w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od
doręczenia wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę,
podwykonawcę a także dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności i skutkować będzie naliczeniem kary.
Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków
realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Podwykonawcy.
1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (w JEDZ załączniku nr 1B do
SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
nazwy tych podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części
zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie,
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia,
3) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11)
ustawy PZP, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
Klauzula zastrzeżona.
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie;
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b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej i zawodowej – zgodnie z warunkiem opisanym w rozdz. III ust. 2 pkt
1) lit. a) - lit. c) SIWZ odpowiednio dla Części 1 oraz dla Części 2.
2.

Warunki udziału w postępowaniu. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego.
1) Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej:

Dla Części 1
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dokumentacje projektowe instalacji
fotowoltaicznych w ilości co najmniej 50 szt. na łączną wartość co najmniej 7.500,00 zł.
Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług.
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy
oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wiedza i doświadczenie nie sumuje się.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ),

a)

• wykaz usług wykonanych - dokumentacji projektowych, 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 usługi zostały wykonane
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1F do SIWZ,
• dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

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

b)

a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych
instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda,
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy
oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wiedza i doświadczenie nie sumuje się.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
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• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ),
• wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SIWZ oraz
• dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane (dostawy z montażem) były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

i/lub*
b) należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji
fotowoltaicznych o wartości łącznej co najmniej 100.000,00 zł brutto każda
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy
oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wiedza i doświadczenie nie sumuje się.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ),
• wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SIWZ oraz
• dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
*UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w
formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie
roboty i jedna dostawa.
c)

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub
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będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych
minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,
b)kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy,
robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 25
instalacji fotowoltaicznych,
c) projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadająca
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń i w zakresie objętym przedmiotowym projektem
d)kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i w zakresie objętym
przedmiotowym projektem

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza
terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki
opisane w art. 12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., nr 65) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.
U. z 2016r., poz. 1725).
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
e) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ)
f) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1G do SIWZ.
Dla Części 2

a)

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dokumentacje projektowe instalacji
kolektorów słonecznych w ilości co najmniej 25 szt. na łączną wartość co najmniej
3.750,00 zł.
Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług.
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku,
gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wiedza i doświadczenie nie sumuje się.
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Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ),
• wykaz należycie wykonanych usług - dokumentacji projektowych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których dokument acja
projektowa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy
dokumentacja ta została wykonana należycie.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1F do SIWZ.
• dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych
instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto
każda.
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku,
gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wiedza i doświadczenie nie sumuje się.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
b)

• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ),
• wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SIWZ oraz
• dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane (dostawy z montażem) były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
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i/lub*
b) należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji
kolektorów słonecznych o wartości łącznej co najmniej 50.000,00 zł brutto każda.
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku,
gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wiedza i doświadczenie nie sumuje się.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ),
• wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SIWZ oraz
• dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
*UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w
formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie
roboty i jedna dostawa.

c)

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych
minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,
b)projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadająca
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń i w zakresie objętym przedmiotowym projektem
c) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która
pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w
odniesieniu do wykonania minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,
d)kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i w zakresie objętym
przedmiotowym projektem
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W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza
terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki
opisane w art. 12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., nr 65) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.
U. z 2016r., poz. 1725).
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
e) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ)
f) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. g) SIWZ.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1G do SIWZ.

2)

Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części,
polegać na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

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,
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) - lit. c) odpowiednio dla Części 1 i
Części 2 powyżej oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP,
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują zamówienie, do realizacji których te zdolności są wymagane,
w sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako
podwykonawca, który będzie wykonywał część zamówienia. Udostępnienie zasobów wiedzy
i doświadczenia musi być związane z bezpośrednim udziałem w zamówieniu,
jeżeli zdolności zawodowe, o których mowa w niniejszym punkcie nie potwierdzą spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub innymi podmiotami, lub aby zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie
zdolności,
Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku
do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy PZP, z zastrzeżeniem lit. d).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki wymienione w ust. 2 pkt 1) lit. c)
odpowiednio dla Części 1 oraz dla Części 2 mogą być spełnione łącznie,
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4)

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

3.

Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający nie
że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
marginalizowanych.

4.

Podstawy wykluczenia z postępowania.

zastrzega,
oraz inni
jednostek,
społecznie

1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca,
który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP (obligatoryjne podstawy wykluczenia).
2)

Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.
Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, a w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017poz. 1508 z
późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.),
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy
PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3)

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

5.

Self – cleaning. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia),

6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia, o którym mowa w ust. 4 ma zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie
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ubiegających się o zamówienie.
7.

Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu
oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a) lit. c) odpowiednio dla Części 1 i Części 2, oraz czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania, o których mowa w ust. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych
warunków zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń
wymaganych w postępowaniu znajduje się w rozdziale IV SIWZ.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

IV.
1.

Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) sporządzonego
elektronicznie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie ze wzorem
standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej,
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Zamawiający załączył do SIWZ edytowalny wzór JEDZ dla Wykonawcy - załącznik nr 1B do
SIWZ. Wersja elektroniczna JEDZ zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego
tj. www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl w folderze dotyczącym przedmiotowego zamówienia.
Wykonawcy chcący skorzystać z elektronicznej wersji JEDZ muszą zapisać plik z rozszerzeniem
.xml,
a
następnie
zaimportować
go
na
stronie
internetowej
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedkłada JEDZ tylko w
swoim zakresie.
W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami lub
sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, Zamawiający nie
wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ
w części II sekcję D oraz w części IV sekcję C pkt 10),
W części II JEDZ proszę nie wypełniać:
• sekcja A: nie wypełniać rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym
postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy);
• sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga
podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na
potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
W części III JEDZ:
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (pkt 4 ppkt 1) i 2) rozdziału III
SIWZ), w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C – za wyjątkiem następujących rubryk:
•
rubryki związanej z poważnym wykroczeniem zawodowym (rubryka trzecia);
•
rubryki związanej z konfliktem interesów (rubryka piąta);
•
rubryki związanej z rozwiązaniem umowy przed czasem;
oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.
A) i pkt 14 w odniesieniu do pkt 13 lit. A) oraz pkt 21- 23 ustawy PZP).
Części IV sekcji A, B, C (za wyjątkiem pkt 10 jeśli dotyczy), D oraz Części V w JEDZ nie
wypełniać.
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2.

2)

odrębny formularz JEDZ o którym mowa w pkt. 1 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do
SIWZ składa:
a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy przedstawić odrębny JEDZ
elektroniczny, zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących
udział Wykonawców. Formularz elektroniczny JEDZ powinien podpisać każdy
z Wykonawców, który składa dany formularz. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;
b) każdy podmiot udostępniający swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP musi złożyć swój własny JEDZ
elektroniczny wraz z odrębnym JEDZ-em zawierającym stosowne informacje wskazane w
części II, sekcji A-B oraz w części III JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów, na
którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten
udostępnia swoje zdolności Wykonawcy. Formularz JEDZ powinien być podpisany przez
podmiot trzeci. Oświadczenia te mają potwierdzać brak istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu,

3)

pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy
pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do
oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Należy złożyć do oferty w oryginale tj. w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę (wystawców).

4)

zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1C do SIWZ - jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach (zdolnościach
technicznych lub zawodowych) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP.
Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego
powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu
się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia a
także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi
jasno wynikać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem;
d) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje
Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2017, poz.229 z późn. zm)
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1H do SIWZ
b)

3.

dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa
w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III SIWZ:
1)

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (obligatoryjnych i fakultatywnych):
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14
i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) 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,
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
e) 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 (w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP),
f) 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 (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP),
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem 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) - (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP).

2)

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług - dokumentacji projektowej wykonanej/wykonywanej nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
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b)

miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których dokumentacja projektowa została
wykonana, z załączeniem dowodów określających czy dokumentacja ta została wykonana
należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dokumentacja projektowa była wykonywana/wykonywana,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu należycie wykonanych usług
stanowi załącznik nr 1F do SIWZ;
wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów,
na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 1D do SIWZ;

i/lub

3)

c)

wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych
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 usługi zostały wykonane, przy
czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi
załącznik nr 1E do SIWZ

d)

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - wzór wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1G do
SIWZ.

Na potwierdzenie, iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:
Karty katalogowe i inne dokumenty wymienione w „Wytycznych dla Wykonawcy” odpowiednio
w tabelach dla Części 1 oraz dla Części 2, stanowiące podstawę do potwierdzenia spełniania
przez zaoferowane elementy składające się na kompletną instalację fotowoltaiczną i/lub
kolektorów słonecznych parametrów minimum określonych w „Wytycznych dla Wykonawcy”
przez Zamawiającego.

4.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1)

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1:
a) pkt a) - 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;
b)

pkt d-f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2)

3)

4)

5.

dokumenty, o których mowa w pkt 1a) i 1b) drugi tiret niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w pkt 1b) pierwszy tiret, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem tego terminu,
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) niniejszego rozdziału
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienia pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się,
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 3.1.a) niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa
w pkt 4.1.a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Postanowienia pkt 4.1.b) zdanie pierwsze stosuje się.

Dostępność dokumentów.
1)

2)

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.570 z późn. zm.),
w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 1), 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 sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.

7.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie znajdą przepisy
Rozporządzenia 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. z 2016r.,
poz. 1126 tj.).
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Wymagania dotyczące wadium.

V.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
70 000,00 (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 110).
Wadium wnoszone przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze: Santander Bank Polska
S.A. 1 O/Ostrzeszów nr 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081 z adnotacją: „Wadium –
KOM.271.1.2019”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed
jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie elektronicznej
podpisane bezpiecznym elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez jego wystawcę.
Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli
będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę,
którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej
wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium
w przypadkach wymienionych w ustawie PZP.
Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów,
wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia
umowy.
Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Termin związania ofertą.

VI.
1.
2.
3.

4.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 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.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, w tym JEDZ w formie elektronicznej, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

VII.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
VIII.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: KOM.271.1.2019.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej.
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.
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.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert i wniosków)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt VII), 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 postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: kom@ostrzeszow.pl.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub inne
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez
Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, albo
przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia za zgodność z oryginałem.
Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
– skan pisma e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
Pan Dariusz Kwiatek, tel. 62 732 06 00, e-mail kom@ostrzeszow.pl. – w sprawach merytorycznych.
Pan/Pani Marek Kurzawa, Ewa Tomczak, tel. 62 732 06 00, e-mail kom@ostrzeszow.pl.
– w sprawach procedury przetargowej.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert 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.
Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, oraz zamieszcza treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy PZP).
W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień, dotyczących treści złożonych
oświadczeń i dokumentów oraz ofert (zgodnie z art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1 ustawy PZP).

Opis sposobu przygotowywania ofert.

IX.
1.

Postanowienia ogólne.
1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
pdf i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany jest w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w
oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
do oferty należy załączyć formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,
oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy (uczestników konsorcjum). W przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
wszelkie poprawki winny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
postępowanie jest jawne. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnice
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przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną cześć skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).
2.

Ofertę i jej załączniki stanowią:
1) wypełniony i podpisany załącznik nr 1A do SIWZ "FORMULARZ OFERTOWY",
Formularz ofertowy zawiera m.in. oświadczenie Wykonawcy o okresie, na jaki zostanie
udzielona rękojmia, oświadczenie o zapoznaniu się z „Wytycznymi dla Wykonawców” oraz
oświadczenie o zapoznaniu się ze „wzorem umowy” i pełnej akceptacji postanowień w niej
zawartych,
2) dokumenty i oświadczenia wymienione w rodz. IV pkt 1. SIWZ,
3) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika.

3.

Zmiana lub wycofanie oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu . sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.

X.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
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 zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem,
2. Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 12.02.2019r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania
na ePUAP.
3. Oferty przesłane faksem, e-mailem lub w formie papierowej zostaną odrzucone.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.02.2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju
nr 17.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
7. Otwarcie ofert jest jawne, podczas którego mogą być obecni Wykonawcy oraz inne zainteresowane
osoby. Zamawiający podczas otwarcia podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach;
9. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa w lit. b), przekazują
Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 2 SIWZ.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP, niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
1.

strona 23 z 28

Opis sposobu obliczenia ceny.

XI.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz.
915) w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w Formularzu ofertowym cenę całkowitą ryczałtową
za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podał cenę jednostkową na daną moc instalacji zgodnie z
tabelą umieszczoną w formularzu ofertowym. Cena ryczałtowa musi zawierać prace projektowe,
dostawy, montaż oraz wszelkie inne koszty jakie wynikają z „Wytycznych dla Wykonawców” oraz
jakie wynikną w trakcie realizacji prac projektowych, dostaw, montażu i serwisowania.
Cenę ofertową brutto należy wyliczyć przez dodanie wartości netto zamówienia oraz wyliczonej
od niej wartości podatku od towarów i usług (VAT). Wartości te należy wpisać w Formularzu
ofertowym.
Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy.
Podanie błędnej stawki podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty, jako zawierającej
błąd nie dający się poprawić.
Na etapie podpisywania umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia
harmonogramu rzeczowo – finansowego, przy czym zakłada się, że ostatnia płatność dla Wykonawcy
nie może być niższa niż 20% całej wartości zamówienia.
W przypadku ograniczenia lub zwiększenia zakresu prac projektowych czy też dostaw z montażem
przewiduje się rozliczenie kosztorysowe.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

XII.

1.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą
przedstawione niżej kryteria:
Waga

Maksymalna liczba
punktów

1 Cena

60%

60

2 Termin realizacji

20%

20

3 Okres rękojmi na wykonane prace montażowe

20%

20

Kryterium

Razem
1)

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

gdzie:
C min – najniższa cena oferty
C i – cena ocenianej oferty
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100

2)

kryterium – termin realizacji,
a) waga kryterium - 20%.
b) oferta otrzyma:
- 20 pkt – do 26 lipca 2019 r.,
- 10 pkt – do 14 sierpnia 2019 r.,
- 0 pkt – do 31 sierpnia 2019 r.

3)

kryterium – okres rękojmi na wykonane prace montażowe
a) waga kryterium - 20%,
b) oferta otrzyma:
- 20 pkt – 7 lat,
- 10 pkt – 6 lat,
- 0 pkt – 5 lat.

2.

3.
4.
5.
6.

XIII.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

W przypadku braku wskazania terminu realizacji w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy”,
Zamawiający przyjmie jako termin realizacji do 31 sierpnia 2019, co skutkuje przyznaniem 0 (zero)
punktów w tym kryterium oceny ofert oraz przypadku braku wskazania okresu rękojmi, Zamawiający
przyjmie jako okres rękojmi 5 lat, co skutkuje przyznaniem 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny
ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu
ilości punktów uzyskanych w 3 kryteriach łącznie (obliczona do 4 miejsc po przecinku).
W przypadku uzyskania równej sumarycznej ilości punktów (z 3 kryteriów łącznie) porównywanych
ofert o kolejności decydować będzie najniższa cena.
Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z możliwości
jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy PZP.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie
pisemnej - zgodnie ze wzorem umowy, zgodnie z zapisami art. 94 ustawy PZP.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego
Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność
deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 złotych brutto na jedno i wszystkie zdarzenia, przez
cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuję się przedłożyć opłaconą polisę
ubezpieczeniową przed zawarciem umowy.
W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie
umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią
art. 141 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane
art. 366 §1 i nast. KC.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

XV.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wybrany Wykonawca, najpóźniej
w dniu zawarcia umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 7% przedstawionej ceny ofertowej.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 110).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 93
1090 1173 0000 0000 1700 6081. Dowód wpłaty powinien zawierać informację o proponowanej
treści: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy KOM.271.1.2019”. Za datę
wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek
bankowy.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia. Wykonawca winien skierować do Zamawiającego stosowny
wniosek drogą elektroniczną na adres: kom@ostrzeszow.pl.
Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub(i) gwarancji, należy złożyć w formie oryginału
Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Biuro Obsługi Interesanta
pokój nr 13 parter.
Poręczenie lub (i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewnić
bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. Zamawiający ma prawo żądania kwot
do wysokości wartości zabezpieczenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym
w art. 148 ust 5, art. 151 ustawy PZP.
Zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonane; 30%
wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie
zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenie zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy:
a) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty dotychczasowego zabezpieczenia,
b) wypłata, o której mowa w pkt a nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wzór umowy.
Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ– „wzór
umowy”. Treść „wzoru umowy” zawiera istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy warunki realizacji
zamówienia.
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XVI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz treści SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. Środek ochrony
prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy PZP przysługuje również Zamawiającemu.

XVII.

Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej – złotych polskich.

XVIII.

Informacje dotyczące obowiązków przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

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 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 Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa
31, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 732 06 00, e-mail: umig@ostrzeszow.pl
� inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście i Gminie Ostrzeszów jest Pan Paweł Wabnic,
kontakt: e-mail: iod@ostrzeszow.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. Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów o numerze
referencyjnym KOM.271.1.2019 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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:
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−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.
**

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.
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