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GMINA TRYŃCZA – lider projektu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła
oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”

UWAGA!
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony

http://bip.tryncza.eu/
https://miniportal.uzp.gov.pl

związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zam ieszczonymi
na powyższych stronach internetowych.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

ZATWIERDZAM:
z up. Wójta Gminy Tryńcza
(-)
Tomasz Penkal

Tryńcza, dnia 26 maja 2020 r.
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
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Zamawiający:

1. Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
2. Gmina Raniżów, Rynek 6, 36-130 Raniżów
Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiających
wskazanych w pkt 1 i 2:
Gmina Tryńcza – lider projektu

Adres:

37-204 Tryńcza, Tryńcza 127

Telefon:

0-16/642 12 21

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30
wtorek7.30-17.00
piątek 7.00-13.30

adres poczty elektronicznej:

ug.tryncza@data.pl

Adres strony internetowej:

www.tryncza.eu http://bip.tryncza.eu/

Konto ePUAP:

/83q45mvhq1/tryncza

2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Pzp.

2.2.

Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw i usług.

2.3.

Użyte w niniejszej SIWZ oraz załącznikach terminy mają następujące znaczenie:
2.3.1.

„ustawa” lub „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

2.3.2.

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2.3.3.

„zamówienie” – zamówienie publiczne, którego
w pkt 3 SIWZ i załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ,

2.3.4.

„postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ,

2.3.5.

„Zamawiający” – Gmina Tryńcza, działająca na podstawie art. 16 ust.1 ustawy Pzp,

2.3.6.

„Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2.3.7.

„JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego 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.

przedmiot

został

opisany
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2.3.8.

„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 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.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2.3.9.

„miniPortal” – narządzie umożliwiające komunikację elektroniczną między Zamawiającym i
Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert oraz oświadczeń, w tym JEDZ, w
zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE dostępne na stronie
https://www.miniportal.uzp.gov.pl Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z
instrukcją korzystania z miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf) i
postępowania zgodnie z jej postanowieniami z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ.

2.3.10. „ePUAP” – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w szczególności
dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym.
2.3.11. „kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis elektroniczny składany z wykorzystaniem
certyfikatu wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania w rozumieniu ustawy
z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t.Dz. U. z 2019 r. poz.
162 z późn.zm.).
2.4.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymogami.

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz części zamówienia.
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych,
pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów realizowana w
ramach projektu: „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”. Zamówienie jest
współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1
Rozwój OZE.

3.2.

Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na osiem części:

3.3.

3.2.1.

część I - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie
Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

3.2.2.

część II - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie
Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

3.2.3.

część III - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na
terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

3.2.4.

część IV - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na
terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

3.2.5.

część V - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na
terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

3.2.6.

część VI - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na
terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją

3.2.7.

część VII - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę na terenie
Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

3.2.8.

część VIII - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę na terenie
Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

Zamówienie w zakresie części I - kompleksowa dostawa wraz z montażem 209 instalacji paneli
fotowoltaicznych na terenie Gminy Tryńcza obejmuje między innymi:
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3.3.1.

montaż konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne,

3.3.2.

montaż paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienionym przez żadne obiekty w skali całego
roku,

3.3.3.

montaż rozdzielnic DC,

3.3.4.

montaż falownika,

3.3.5.

montaż rozdzielnicy AC,

3.3.6.

montaż połączeń kablowych DC i AC,

3.3.7.

wykonanie pomiarów elektrometrycznych,

3.3.8.

konfigurację i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

3.3.9.

poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji –
przeszkolenie Użytkowników, oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim,

3.3.10. przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów elektrycznych oraz rozruchu
technologicznego systemu. Czynności te należy udokumentować w protokółach odbiorczych,
3.3.11. podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji
do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie
zakładu.
3.3.12. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych
i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający
możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich).
3.3.13. inne elementy ujęte w załącznikach Nr 1 i 2a do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wzór umowy).
3.3.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2a - wzór umowy.
3.4.

Zamówienie w zakresie część II – kompleksowa dostawa wraz z montażem 172 instalacji paneli
fotowoltaicznych na terenie Gminy Raniżów obejmuje między innymi:
3.4.1.

montaż konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne,

3.4.2.

montaż paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienionym przez żadne obiekty w skali całego
roku,

3.4.3.

montaż rozdzielnic DC,

3.4.4.

montaż falownika,

3.4.5.

montaż rozdzielnicy AC,

3.4.6.

montaż połączeń kablowych DC i AC,

3.4.7.

wykonanie pomiarów elektrometrycznych,

3.4.8.

konfigurację i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

3.4.9.

poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji –
przeszkolenie Użytkowników, oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim,

3.4.10. przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów elektrycznych oraz rozruchu
technologicznego systemu. Czynności te należy udokumentować w protokółach odbiorczych,
3.4.11. podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji
do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie
zakładu.
3.4.12. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych
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i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający
możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich).
3.4.13. inne elementy ujęte w załącznikach Nr 1 i 2b do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wzór umowy).
3.4.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2b - wzór umowy.
3.5.

Zamówienie w zakresie części III – kompleksowa dostawa wraz z montażem 329 instalacji kolektorów
słonecznych na terenie Gminy Tryńcza obejmuje między innymi:
3.5.1.

montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i
zestawów przyłączeniowych, przeznaczonych do danego rodzaju kolektora, z uwzględnieniem
części rysunkowej projektu wykonawczego. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia
kolektora, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w
przedziale od 30O do 45O oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z
dopuszczalnym nachyleniem od tego kierunku w zakresie od -45 O do + 45O ,

3.5.2.

demontaż istniejącego zbiornika CWU i podłączenie do istniejącej instalacji,

3.5.3.

montaż nowego podgrzewacza CWU wraz z zaworem mieszającym i wpięcie w obieg instalacji
CWU,

3.5.4.

montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową a podgrzewaczem CWU,

3.5.5.

montaż grupy pompowej,

3.5.6.

montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku,

3.5.7.

płukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

3.5.8.

napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie
prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

3.5.9.

wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji
(tynk/ocieplenie, przejście przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed
wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były
prace,

3.5.10. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu
komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,
3.5.11. poinformowanie Użytkownika o zasadach obsługi systemu solarnego i przekazanie instrukcji
urządzeń w języku polskim. Poinformowanie Użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i
prawidłowej obsłudze instalacji kolektorów słonecznych oraz przekazanie instrukcji urządzeń.
3.5.12. opracowanie dokumentacji powykonawczej.
3.5.13. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych
i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający
możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich).
3.5.14. inne elementy ujęte w załącznikach Nr 1 i 2c do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wzór umowy).
3.5.15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2c - wzór umowy.
3.6.

Zamówienie w zakresie części IV – kompleksowa dostawa wraz z montażem 139 instalacji
kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raniżów obejmuje między innymi:
3.6.1.

montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i
zestawów przyłączeniowych, przeznaczonych do danego rodzaju kolektora, z uwzględnieniem
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części rysunkowej projektu wykonawczego. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia
kolektora, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w
przedziale od 30O do 45O oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z
dopuszczalnym nachyleniem od tego kierunku w zakresie od -45 O do + 45O .
3.6.2.

demontaż istniejącego zbiornika CWU i podłączenie do istniejącej instalacji,

3.6.3.

montaż nowego podgrzewacza CWU wraz z zaworem mieszającym i wpięcie w obieg instalacji
CWU,

3.6.4.

montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową a podgrzewaczem CWU,

3.6.5.

montaż grupy pompowej,

3.6.6.

montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku,

3.6.7.

płukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

3.6.8.

napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie
prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

3.6.9.

wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji
(tynk/ocieplenie, przejście przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed
wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były
prace,

3.6.10. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu
komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,
3.6.11. poinformowanie Użytkownika o zasadach obsługi systemu solarnego i przekazanie instrukcji
urządzeń w języku polskim. Poinformowanie Użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i
prawidłowej obsłudze instalacji kolektorów słonecznych oraz przekazanie instrukcji urządzeń.
3.6.12. opracowanie dokumentacji powykonawczej.
3.6.13. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych
i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający
możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich).
3.6.14. inne elementy ujęte w załącznikach Nr 1 i 2d do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wzór umowy).
3.6.15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2d - wzór umowy.
3.7.

Zamówienie w zakresie części V – kompleksowa dostawa wraz z montażem 53 instalacji
powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tryńcza obejmuje między innymi:
3.7.1.

demontaż istniejącego zbiornika CWU i odłączenie od istniejącej instalacji CWU.

3.7.2.

montaż nowego podgrzewacza z pompą ciepła i wpięcie w obieg instalacji CWU,

3.7.3.

montaż i izolacja przewodów powietrznych,

3.7.4.

podłączenie istniejącego źródła ciepła do wymiennika w podgrzewaczu,

3.7.5.

wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji
(tynk/ocieplenie, przejście przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed
wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były
prace,

3.7.6.

zaprogramowanie i uruchomienie pompy ciepła,

3.7.7.

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3.7.8.

przeszkolenie Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem
instrukcji użytkowania – instrukcja powinna być napisana językiem nietechnicznym w języku
polskim,
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3.7.9.

zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych
i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający
możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich).

3.7.10. inne elementy ujęte w załącznikach Nr 1 i 2e do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wzór umowy).
3.7.11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2e - wzór umowy.
3.8.

Zamówienie w zakresie części VI – kompleksowa dostawa wraz z montażem 42 instalacji
powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Raniżów obejmuje między innymi:
3.8.1.

demontaż istniejącego zbiornika CWU i odłączenie od istniejącej instalacji CWU.

3.8.2.

montaż nowego podgrzewacza z pompą ciepła i wpięcie w obieg instalacji CWU,

3.8.3.

montaż i izolacja przewodów powietrznych,

3.8.4.

podłączenie istniejącego źródła ciepła do wymiennika w podgrzewaczu,

3.8.5.

wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji
(tynk/ocieplenie, przejście przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed
wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były
prace,

3.8.6.

zaprogramowanie i uruchomienie pompy ciepła,

3.8.7.

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3.8.8.

przeszkolenie Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem
instrukcji użytkowania – instrukcja powinna być napisana językiem nietechnicznym w języku
polskim,

3.8.9.

zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych
i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający
możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich).

3.8.10. inne elementy ujęte w załącznikach Nr 1 i 2f do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wzór umowy).
3.8.11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2f - wzór umowy.
3.9.

Zamówienie w zakresie części VII – kompleksowa dostawa wraz z montażem 11 instalacji kotłów na
biomasę na terenie Gminy Tryńcza obejmuje między innymi:
3.9.1.

demontaż starego kotła, wyniesienie z kotłowni na zewnątrz i przekazanie go mieszkańcowi,

3.9.2.

montaż nowego kotła i wpięcie go do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.

3.9.3.

wykonanie zabezpieczeń instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z obowiązującymi normami w tym
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

3.9.4.

instalacja regulatora kotła;

3.9.5.

wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,

3.9.6.

wykonanie płukania i prób ciśnieniowych instalacji,

3.9.7.

uruchomienie instalacji,

3.9.8.

przeszkolenie Użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej
bieżącej konserwacji,

3.9.9.

odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów
konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu.
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3.9.10. uruchomienie instalacji,
3.9.11. opracowanie dokumentacji powykonawczej,
3.9.12. zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych i
dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający
możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich).
3.9.13. inne elementy ujęte w załącznikach Nr 1 i 2g do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wzór umowy).
3.9.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2g - wzór umowy.
3.10.

Zamówienie w zakresie części VIII – kompleksowa dostawa wraz z montażem 2 instalacji kotłów na
biomasę na terenie Gminy Raniżów obejmuje między innymi:
3.10.1. demontaż starego kotła, wyniesienie z kotłowni na zewnątrz i przekazanie go mieszkańcowi,
3.10.2. montaż nowego kotła i wpięcie go do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.
3.10.3. wykonanie zabezpieczeń instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z obowiązującymi normami w tym
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
3.10.4. instalacja regulatora kotła;
3.10.5. wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,
3.10.6. wykonanie płukania i prób ciśnieniowych instalacji,
3.10.7. uruchomienie instalacji,
3.10.8. przeszkolenie Użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej
bieżącej konserwacji,
3.10.9. odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów
konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu.
3.10.10. uruchomienie instalacji,
3.10.11. opracowanie dokumentacji powykonawczej,
3.10.12. zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych i
dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający
możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózkach inwalidzkich).
3.10.13. inne elementy ujęte w załącznikach Nr 1 i 2h do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wzór umowy).
3.10.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2h - wzór umowy.

3.11.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

3.12.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
Pzp.

3.13.

Rozwiązania równoważne:
3.13.1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zama wiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien
założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp
użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
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3.13.2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne,
lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie
w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych
w dokumentacji projektowej.
3.13.3. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany
wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach
oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także
wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi
spełniają równoważne wymagania.
3.13.4. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego
przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie
przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania
określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
3.13.5. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne
jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany
Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich
uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
3.13.6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągniecie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac
z dokumentacją projektową.
3.14.

Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.15.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

3.16.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.17.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.18.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3.19.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3.20.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):
09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne
51112000-0 – Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
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45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
09331100-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45321000-3 – Izolacja cieplna
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych
45261215-4 – pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45315700-5 – instalowanie stacji rozdzielczych
3.21.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na
wykonanie zamówienia wg podziału:
3.21.1. część I - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie
Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.
3.21.2. część II - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie
Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.
3.21.3. część III - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na
terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.
3.21.4. część IV - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na
terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.
3.21.5. część V - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na
terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.
3.21.6. część VI - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na
terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.
3.21.7. część VII - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę na terenie
Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.
3.21.8. część VIII - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę na terenie
Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

3.22.

Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać w ofercie warunki
wykonania każdej części zamówienia oddzielnie. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia,
którą można udzielić jednemu wykonawcy.

4. Termin wykonania zamówienia.
4.1.

Część I – do 31 marca 2021 r.

4.2.

Część II – do 31 marca 2021 r.

4.3.

Część III – do 31 marca 2021 r.

4.4.

Część IV – do 31 marca 2021 r.

4.5.

Część V – do 30 listopada 2020 r.

4.6.

Część VI – do 30 listopada 2020 r.

4.7.

Część VII – do 30 listopada 2020 r.

4.8.

Część VIII – do 30 listopada 2020 r.

4.9.

UWAGA !!!. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczęte prace
w zakresie jednego budynku/obiektu. Zamówienie zostanie wykonane etapami opisanymi we wzorze
umowy (załącznik Nr 2a/2b/2c/2d/2e/2f/2g/2h) stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
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5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.
5.1.

5.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1.

nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

5.1.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.2.1.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,

5.2.2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

5.2.3.

zdolności technicznej lub zawodowej.

5.3.

Wykonawca 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 nimi stosunków.

5.4.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone
przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

5.5.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda:
5.5.1.

w zakresie warunku określonego w pkt 5.2.1.
5.5.1.1. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.2.

w zakresie warunku określonego w pkt 5.2.2.:
5.5.2.1. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.3.

w zakresie warunku określonego w pkt 5.2.3 :
5.5.3.1. Część I - wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości minimum 150 instalacji w ramach
jednego zamówienia (umowy). Przez instalację fotowoltaiczną należy rozumieć zespół
urządzeń i elementów (panele słoneczne, falowniki czyli inwertery fotowoltaiczne,
liczniki energii, zabezpieczenie AC/DC, przewody solarne, stelaże), które mają za
zadanie przetworzyć energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
5.5.3.2. Część II - wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości minimum 120 instalacji w ramach
jednego zamówienia (umowy). Przez instalację fotowoltaiczną należy rozumieć zespół
urządzeń i elementów (panele słoneczne, falowniki czyli inwertery fotowoltaiczne,
liczniki energii, zabezpieczenie AC/DC, przewody solarne, stelaże), które mają za
zadanie przetworzyć energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
5.5.3.3.

Część III – wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z
montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości
minimum 230 instalacji w ramach jednego zamówienia (umowy).

5.5.3.4. Część IV – wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem
kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości minimum
100 instalacji w ramach jednego zamówienia (umowy).
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5.5.3.5.

Część V – wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z
montażem instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w ilości
minimum 40 instalacji (zestawów) w ramach jednego zamówienia (umowy).

5.5.3.6.

Część VI – wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, dostaw wraz z
montażem instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w ilości
minimum 30 instalacji (zestawów) w ramach jednego zamówienia (umowy).

5.5.3.7. Część VII – wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z
montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości minimum
8 instalacji (zestawów) w ramach jednego zamówienia (umowy).
5.5.3.8. Część VIII – wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z
montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości
minimum 1 instalacji (zestawów) w ramach jednego zamówienia (umowy).
UWAGA !!! Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali
wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14)
doświadczenie konsorcjanta nie powinno być traktowane jako doświadczenie całego
konsorcjum. Doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez
niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie
całego konsorcjum to powinien skorzystać ze „wsparcia” pozostałych jego członków w trybie
art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie
jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i
uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walucie innej niż
PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umów o
ich wykonanie. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona
przeliczenia innej waluty na PLN wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umów na wykonanie
zamówienia.
5.6.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,
Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę:
5.6.1.

5.6.2.

w stosunku do którego otwarto likwidację, 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 498 z późn. zm.);
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
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wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
5.6.3.

jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy
Pzp z:
5.6.3.1. zamawiającym,
5.6.3.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
5.6.3.3. członkami komisji przetargowej,
5.6.3.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

5.6.4.

5.6.5.
5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5.6.5;
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 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.

5.7.

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.

5.8.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.7.

5.9.

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.

5.10.

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

5.11.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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5.11.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. muszą zostać spełnione przez
Wykonawców łącznie.
5.11.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez
każdego z Wykonawców.
5.12.

6.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostaną
wykluczeni z postępowania.

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

potwierdzenia,

6.1.

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (wg załącznika nr 4) - JEDZ.

6.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.3.

Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z instrukcją wypełniania dokumentu zamieszczoną na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia
6.3.1.

UWAGA! W części IV JEDZ należy wypełnić tylko sekcję α – Ogólne oświadczenie dotyczące
wszystkich kryteriów kwalifikacji. Nie należy wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
JEDZ. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
Wykonawca wypełnia jedynie komórki zaznaczone kolorem przez Zamawiającego.
W przypadku pytań, na które odpowiedzi „tak” lub „nie” wymagają dalszych informacji, należy
podać te informacje.

6.4.

JEDZ należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie
oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z
nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

6.5.

JEDZ należy przesłać razem z ofertą przez https://miniportal.uzp.gov.pl
6.5.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf
ath .xml doc .docx .rtf .xps .odt,
6.5.2.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia UZP
pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania,
które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności
w jednym z ww. formatów.

6.5.3.

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn.zm).
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6.5.4.

6.6.

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwania w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 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.
6.6.1.

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 jednolite dokumenty dotyczące
tych podmiotów.
6.6.1.1. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów
podmiotu trzeciego niezależnie od tego czy podmiot trzeci będzie podwykonawcą w
trakcie realizacji zamówienia, czy podwykonawcą nie będzie.
6.6.1.2. JEDZ powinien zawierać także informacje, że w stosunku do podmiotu nie zachodzą
przesłanki (podstawy) wykluczeń.

6.6.2.

Treść zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.6. powinna potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów. W tym celu zasadne jest wskazanie w treści przedmiotowego dokumentu
informacji dotyczących w szczególności:
6.6.2.1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
6.6.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego
wykonywaniu zamówienia publicznego;

podmiotu,

przez

wykonawcę,

przy

6.6.2.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
6.6.2.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
6.6.3.

Wykonawca może wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 6.6. złożyć inne dokumenty,
które potwierdzają rzeczywisty dostęp wykonawcy do udostępnionych zasobów dotyczące, w
szczególności informacji o których mowa w pkt 6.6.2.1. - 6.6.2.4.

6.6.4.

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 i ust. 5
ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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 zasobów nie ponosi winy.
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Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

7.

6.7.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.8.

Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w 6.1. oraz 6.6 dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp należy złożyć w oryginale pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.9.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6.3. należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

6.10.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.

6.11.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa 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.
Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia aktualne na dzień
składania ofert w zakresie wskazanym w pkt 6.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny
kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenie
wstępne, a następnie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp żąda przedłożenia dokumentów określonych w
pkt 7 i 8 SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
7.1.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie przedstawić (dotyczy części I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII):
7.1.1.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

7.1.2.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

7.2.

7.1.3.

Zaświadczenie 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokumentu potwierdzający, 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.

7.1.4.

Odpis 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.

7.1.5.

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności (wg zał. nr 6).

7.1.6.

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg zał. nr 6).

7.1.7.

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wg zał. nr 6).

7.1.8.

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (wg zał. nr 6).

7.1.9.

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170 z późn. zm.) (wg zał. nr 6).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
7.2.1.

w pkt 7.1.1. – 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;

7.2.2.

w pkt 7.1.2 – 7.1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
7.2.2.1. 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;
7.2.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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8.

7.3.

Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.1. i 7.2.2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.2.2.1. powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7.4.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2, 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. Przepis pkt 7.3. stosuje się.

7.5.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
pkt 7.1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 7.2.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 ustawy Pzp. 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.
Przepis pkt 7.3. stosuje się.

7.6.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w pkt 7.1.

7.7.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7 SIWZ, należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7.8.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.

7.9.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części zamawiający dopuszcza, aby
wykonawca posłużył się tymi samymi dokumentami i oświadczeniami dla wszystkich części. Nie ma
wymogu składania „podwójnych” dokumentów i oświadczeń.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy
Pzp.
8.1.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ, należy złożyć:
8.1.1.

wykaz dostaw - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
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dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
UWAGA ! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wykaz dostaw należy złożyć
oddzielenie dla każdej części.
8.2.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
należy złożyć zestawienie zawierające:
8.2.1.

dla części I:
8.2.1.1. wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu panela fotowoltaicznego, a także
załączniki w postaci kart katalogowych dla panela fotowoltaicznego i inwertera,
8.2.1.2. certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą IEC 61215, IEC 61730, UL1703
lub normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie
z art. 30b ust. 1 Pzp,
8.2.1.3. certyfikat potwierdzający zgodność inwertera z normą PN-EN 61000-3-2: 2007, PN-EN
61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub normami równoważnymi wydanymi przez
jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 Pzp,
8.2.1.4. karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzającą
spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia - załączniku nr 1.
8.2.1.5. karta techniczna inwertera fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzającą
spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia - załączniku nr 1.

8.2.2.

dla części II:
8.2.2.1. wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu panela fotowoltaicznego, a także
załączniki w postaci kart katalogowych dla panela fotowoltaicznego i inwertera,
8.2.2.2. certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą IEC 61215, IEC 61730, UL1703
lub normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie
z art. 30b ust. 1 Pzp,
8.2.2.3. certyfikat potwierdzający zgodność inwertera z normą PN-EN 61000-3-2: 2007, PN-EN
61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub normami równoważnymi wydanymi przez
jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 Pzp,
8.2.2.4. karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzającą
spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia - załączniku nr 1.
8.2.2.5. karta techniczna inwertera fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzającą
spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia - załączniku nr 1.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na część I i II zamawiający dopuszcza, aby wykonawca
posłużył się tymi samymi dokumentami dla obu części. Nie ma wymogu składania „podwójnych”
dokumentów.
8.2.3.

dla części III :
8.2.3.1. wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu kolektora, a także załączniki w
postaci kart technicznych dla kolektorów słonecznych,
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8.2.3.2. certyfikat zgodności na znak Keymark („Solar Keymark”) lub inny równoważny certyfikat
zgodności potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z
całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN ISO 9806:2014-02 (lub równoważnej)
według metodologii ujętej w normie PN-EN ISO 9806:2014-02 (lub równoważnej).
8.2.3.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych
parametrów tj.: pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi
normami, w tym potwierdzające pozytywny wynik badania odporności na uderzenie
(gradobicie), przeprowadzonego wg PN-EN ISO 9806:2014-02 lub równoważnej
normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty
równoważne.
8.2.4.

dla części IV:
8.2.4.1. wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu kolektora, a także załączniki w
postaci kart technicznych dla kolektorów słonecznych,
8.2.4.2. certyfikat zgodności na znak Keymark („Solar Keymark”) lub inny równoważny certyfikat
zgodności potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z
całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN ISO 9806:2014-02 (lub równoważnej)
według metodologii ujętej w normie PN-EN ISO 9806:2014-02 (lub równoważnej).
Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych
parametrów tj.: pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi
normami, w tym potwierdzające pozytywny wynik badania odporności na uderzenie
(gradobicie), przeprowadzonego wg PN-EN ISO 9806:2014-02 lub równoważnej
normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty
równoważne.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na część III i IV zamawiający dopuszcza, aby wykonawca
posłużył się tymi samymi dokumentami dla obu części. Nie ma wymogu składania „podwójnych”
dokumentów.
8.2.5.

dla części V:
8.2.5.1. karta techniczna powietrznej pompy ciepła obejmują informacje potwierdzające
spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia - załączniku nr 1.

8.2.6.

dla części VI:
8.2.6.1. karta techniczna powietrznej pompy ciepła obejmują informacje potwierdzające
spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia - załączniku nr 1.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na część V i VI zamawiający dopuszcza, aby wykonawca
posłużył się tymi samymi dokumentami dla obu części. Nie ma wymogu składania „podwójnych”
dokumentów.
8.2.7.

dla części VII:
8.2.7.1. Certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012
(lub równoważna) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 –
wydane przez jednostkę oceniającą zgodnie w art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.
8.2.7.2. Karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie
przez kocioł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 20

załączniku 1 i 1a (PFU, dokumentacja wykonawcza), w tym wymagana sprawność
minimalna.
8.2.8.

dla części VIII:
8.2.8.1. Certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012
(lub równoważna) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 –
wydane przez jednostkę oceniającą zgodnie w art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.
8.2.8.2. Karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie
przez kocioł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączniku 1 i 1a (PFU, dokumentacja wykonawcza), w tym wymagana sprawność
minimalna.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na część VII i VIII zamawiający dopuszcza, aby wykonawca
posłużył się tymi samymi dokumentami dla obu części. Nie ma wymogu składania „podwójnych”
dokumentów.

9.

10.

8.3.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ, należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8.4.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.

Informacja o oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co
Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty.
9.1.

Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty
(sporządzonego wg zał. nr 5) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w
szczególności firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ.

9.2.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

9.3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt 9.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.4.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. winno być złożone w oryginale w postaci dokumen tu
elektronicznego.

9.5.

UWAGA!!! Oświadczenia nie należy dołączać do oferty !!!

Jeżeli będzie 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
lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
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złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
11.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i (lub) dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

11.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/
portal oraz poczty elektronicznej: ug.tryncza@data.pl

11.2.

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.

11.3.

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.

11.4.

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.

11.5.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz jest udostępniony na stronie
internetowej Zamawiającego wraz z dokumentacją postępowania.

11.6.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
11.6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 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 (BZP, TED lub ID postępowania).
11.6.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej
na e-mail: ug.tryncza@data.pl
11.6.3. 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. 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.

11.7.

Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego
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nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.8.

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia www.bip.tryncza.eu https://miniportal.uzp.gov.pl Na stronie tej
Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych
związane z niniejszym postępowaniem.

11.9.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą są:
11.9.1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tomasz Penkal tel. 16/642 12 21 w.34 email: ug.tryncza@data.pl
11.9.2. w sprawach proceduralnych: Joanna Lewandowska-Świtka tel. 694 326 268, e-mail:
ug.tryncza@data.pl

12.

Wymagania dotyczące wadium.
12.1.

Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
12.1.1. dla części I : 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100)
12.1.2. dla części II : 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)
12.1.3. dla części III : 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych i 00/100)
12.1.4. dla części IV : 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100)
12.1.5. dla części V : 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100)
12.1.6. dla części VI : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100)
12.1.7. dla części VII : 1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100)
12.1.8. dla części VIII : 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100)

12.2.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 pieniądzu;
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

12.3.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank BS Jarosław
nr rachunku 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009 tytułem: „Wadium: Dostawa i montaż kolektorów
słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza
i Gminy Raniżów – część ……...…”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku
Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium.

12.4.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia. Wadium w formie innej niż
pieniężna należy złożyć przez https://miniportal.uzp.gov.pl
Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego
dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu w
oddzielnym pliku (paczce).
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12.5.

Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod
warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:
12.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;
12.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

12.6.

Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane
pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:
12.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;
12.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres
związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.

12.7.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych w języku obcym,
dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.

12.8.

Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres: Gmina Tryńcza, 37-204
Tryńcza 127.

Termin związania ofertą.
13.1.

14.

Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert.
14.1.

Oferty pod rygorem nieważności należy składać w formie elektronicznej 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.

14.2.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych w szczególności .doc, .docx, .odt. rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

14.3.

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).

14.4.

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

14.5.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.

14.6.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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14.7.

Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną
do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w
przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia
składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. W przypadku podpisywania
dokumentu elektronicznego przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno
być udzielone w tej samej formie. Postanowienie dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach
Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

14.8.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

14.9.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
14.9.1. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ.
14.9.2. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę
wspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom (wg zał. nr 3). Uwaga! !!! W oświadczeniu należy podać również nazwy
(firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia.
14.9.3. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca:
14.9.3.1. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT);
14.9.3.2. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt 14.9.3.1.)
proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty podatku (VAT).
Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest
równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
podatku VAT.
14.9.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej).
14.9.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów
składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy
lub Wykonawca – w przypadku osób fizycznych.
14.9.6. W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do
dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Postanowienie dotyczące
pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

15.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
15.1.

Wykonawca składa ofertę 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.

15.2.

Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną do dnia 02.07. 2020 r. do godziny

12:00 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
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16.

15.3.

Oferty przesłane faksem, e-mailem lub w formie pisemnej zostaną odrzucone.

15.4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Gminy Tryńcza, Tryńcza 37-204, Tryńcza 127.

15.5.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

15.6.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny
16.1.

Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie iloczyn ilości
instalacji oraz zryczałtowanej ceny brutto jednej instalacji (wykonawca ustala zryczałtowaną cenę
każdej z instalacji ujętej w ofercie wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z umowy) za realizację
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym kalkulacja wykonawcy winna zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ryzyka wykonawcy, w tym także
obciążenia związane z kosztem robocizny, materiałów, sprzętu, środków transportu technologicznego,
niezbędnego do wykonania zamówienia, kosztów nakładów prac i robót nieprzewidzianych, a
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione
przy wykonywaniu zamówienia.

16.2.

Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ). W Formularzu
oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2019
r., poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 z
późn. zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia. Należy podać cenę netto,
podatek VAT, cenę ofertową brutto.

16.3.

Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.

16.4.

Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym przy następujących
założeniach:
16.4.1. Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane w danym typie instalacji fotowoltaicznej stanowi
iloczyn ilości kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz ceny za 1 kompletną instalacje w tym
typie (cena jednostkowa brutto) wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z załączników
stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.
16.4.2. Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane w danym typie instalacji kolektorów słonecznych
stanowi iloczyn ilości kompletnych instalacji kolektorów słonecznych oraz ceny za 1 kompletną
instalację w tym typie (cena jednostkowa brutto) wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z
załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.
16.4.3. Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane w danym typie powietrznych pompy ciepła stanowi
iloczyn ilości kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła oraz ceny za 1 kompletną
instalację w tym typie (cena jednostkowa brutto) wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z
załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.
16.4.4. Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane w danym typie kotła na biomasę stanowi iloczyn
ilości kompletnych instalacji kotłów na biomasę oraz ceny za 1 kompletną instalację w tym
typie (cena jednostkowa brutto) wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z załączników
stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.

16.5.

Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym w następujący
sposób:
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16.5.1. podać cenę jednostkową netto dla każdej pozycji (z uwzględnieniem wszystkich narzutów i
kosztów wynikających z załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i
wzoru umowy),
16.5.2. obliczyć należny podatek VAT (dla każdej jednostkowej pozycji),
16.5.3. obliczyć cenę jednostkową brutto poprzez zsumowanie ceny jednostkowej netto i wartości VAT,
16.5.4. obliczyć cenę łączną brutto mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość sztuk,
16.5.5. obliczyć wartość brutto („Łączna cena ofertowa brutto”) poprzez zsumowanie cen łącznych
brutto poszczególnych typów instalacji. Otrzymana wartość brutto stanowi cenę ofertową.

17.

16.6.

Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

16.7.

UWAGA !!! Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania stawki VAT wg formularza ofertowego.

16.8.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert każdej z
części, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Wykonawca, w każdej z części może otrzymać max 100 pkt.
17.1.

Kryteria oceny ofert dla części I i II :
a) oferowana cena – waga kryterium 60 % = 60 pkt
b) liczba szynowodów (busbar) ogniwa fotowoltaicznego 10 % = 10 pkt
c) moc znamionowa modułu fotowoltaicznego 10 % = 10 pkt
d) sprawność modułu fotowoltaicznego 10 % = 10 pkt
e) sprawność inwertera – Europejska sprawność ważona (nEU) 10% =10 pkt

17.1.1. Oferowana cena – waga kryterium 60 % = 60 pkt
Punkty za kryterium „Cena - C” zostaną obliczone według wzoru:

C = Cn / Cb x 60 pkt
gdzie
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po mate matycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
17.1.2. Liczba szynowodów (busbar) ogniwa fotowoltaicznego (LS) - 10 % = 10 pkt
Punkty za kryterium „Liczba szynowodów (busbar) ogniwa fotowoltaicznego – LS” będą przyznawane
zgodnie z poniższą tabelą
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Wartość
2
3
4
5 i więcej

jednostka
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

punkty
0
3
6
10

17.1.3. Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego (MZ) - 10% = 10 pkt
Punkty za kryterium „Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego – MZ ” będą przyznawane zgodnie z
tabelą:
Wartość
291 - 299
300- 308
309 i więcej

jednostka
Wp
Wp
Wp

punkty
0
5
10

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę mocy znamionowej modułu fotowoltaicznego 290 Wp i
poniżej, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

17.1.4. Sprawność modułu fotowoltaicznego (SM) - 10% = 10 pkt
Punkty za kryterium „Sprawność modułu fotowoltaicznego – SM” będą przyznawane zgodnie z tabelą:

Wartość
Do 17,6
17,7- 18,8
18,9 i więcej

jednostka
%
%
%

punkty
0
5
10

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę sprawności modułu fotowoltaicznego 17,5% i poniżej,
Zamawiający odrzuci taką ofertę.
17.1.5. Sprawność inwertera – Europejska sprawność ważona (nEU) (SI) - 10%=10 pkt
Punkty za kryterium „Sprawność inwertera – Europejska sprawność ważona (nEU) - SI” będą
przyznawane zgodnie z tabelą:

Wartość
Do 95,9
96,0– 96,8
96,9 i więcej

jednostka
%
%
%

punkty
0
5
10

Za najkorzystniejszą ofertę w I części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą
ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + LS + MZ + SM +SI
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
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Za najkorzystniejszą ofertę w II części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą
ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + LS + MZ + SM +SI
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
17.2.

Kryteria oceny ofert w części III i IV :
a) oferowana cena – waga kryterium 60% = 60 pkt
b) moc jednostkowa kolektora słonecznego – waga kryterium 20 % = 20 pkt
c) czas reakcji serwisowej – waga kryterium 20% = 20 pkt
17.2.1. Oferowana cena (C)– waga kryterium 60 % = 60 pkt
Punkty za kryterium „Cena - C” zostaną obliczone według wzoru:
C = Cn / Cb x 60 pkt
gdzie
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wy nik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
17.2.2. Moc jednostkowa kolektora słonecznego (P)- 20 % = 20 pkt
W powyższym kryterium oceniany będzie moc jednostkowa kolektora słonecznego wyrażona w
W/m2 powierzchni czynnej, dla różnicy temperatury dT = 30K oraz nasłonecznienia G = 1000
W/m2. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Wykonawcy zostaną
ocenieni w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferuje moc jednostkową z metra kwadratowego powierzchni czynnej
kolektora słonecznego wyrażoną w W/m2 powierzchni czynnej o wartości mniejszej niż 675
W/m2 otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje moc jednostkową z metra kwadratowego powierzchni czynnej
kolektora słonecznego wyrażoną w W/m2 powierzchni czynnej o wartości równej lub większej
niż 675 W/m2 – otrzyma 20 pkt.
17.2.3. Czas reakcji serwisowej (RS) - 20% = 20 pkt
Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisowej – RS” będą przyznawane zgodnie z tabelą:

Czas reakcji serwisowej
do 6 dni
do 5 dni
do 4 dni
do 3 dni
do 2 dni

Liczba punktów
0
5
10
15
20

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu reakcji serwisowej, Zamawiający przyjmie, że
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oferuje on maksymalny dopuszczalny czas i przyzna mu 0 pkt za to kryterium. W przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisowej dłuższego niż 6 dni, Zamawiający
odrzuci taką ofertę.
Przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas, który upłynął od powzięcia przez Wykonawcę
informacji o usterce do chwili rozpoczęcia naprawy.
Za najkorzystniejszą ofertę w III części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + P + RS
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę w IV części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + P + RS
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
17.3.

Kryteria oceny ofert w części V i VI :
17.3.1. Oferowana cena (C)– waga kryterium 60 % = 60 pkt
Punkty za kryterium „Cena - C” zostaną obliczone według wzoru:
C = Cn / Cb x 60 pkt
gdzie
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny
odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony
do dwóch miejsc po przecinku.
17.3.2. Czas reakcji serwisowej (RS) - 40% = 40 pkt
Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisowej – RS” będą przyznawane zgodnie z tabelą:

Czas reakcji serwisowej
do 6 dni
do 5 dni
do 4 dni
do 3 dni
do 2 dni

Liczba punktów
0
10
20
30
40

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu reakcji serwisowej, Zamawiający przyjmie, że
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oferuje on maksymalny dopuszczalny czas i przyzna mu 0 pkt za to kryterium. W przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisowej dłuższego niż 6 dni, Zamawiający
odrzuci taką ofertę.
Przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas, który upłynął od powzięcia przez Wykonawcę
informacji o usterce do chwili rozpoczęcia naprawy.
Za najkorzystniejszą ofertę w V części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + RS
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę w VI części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + RS
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
17.4.

Kryteria oceny ofert w części VII i VIII :
17.4.1. Oferowana cena (C)– waga kryterium 60 % = 60 pkt
Punkty za kryterium „Cena - C” zostaną obliczone według wzoru:
C = Cn / Cb x 60 pkt
gdzie
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny
odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony
do dwóch miejsc po przecinku.
17.4.2. Czas reakcji serwisowej (RS) - 40% = 40 pkt
Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisowej – RS” będą przyznawane zgodnie z tabelą:

Czas reakcji serwisowej
do 6 dni
do 5 dni
do 4 dni
do 3 dni
do 2 dni

Liczba punktów
0
10
20
30
40

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu reakcji serwisowej, Zamawiający przyjmie, że
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oferuje on maksymalny dopuszczalny czas i przyzna mu 0 pkt za to kryterium. W przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisowej dłuższego niż 6 dni, Zamawiający
odrzuci taką ofertę.
Przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas, który upłynął od powzięcia przez Wykonawcę
informacji o usterce do chwili rozpoczęcia naprawy.
Za najkorzystniejszą ofertę w VII części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + RS
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę w VIII części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + RS
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

18.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
18.1.1. Przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty – w przypadku gdy Wykonawcą jest
osoba fizyczna;
18.1.2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
w formie gwarancji lub poręczenia treść dokumentu musi zostać uprzednio zaakceptowana
przez Zamawiającego;
18.1.3. Przedłożyć przed podpisaniem umowy uzgodniony z Zamawiającym, harmonogram rzeczowofinansowy, który będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy. W przypadku nie przedłożenia
do uzgodnienia Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego prac
w wyznaczonym terminie lub w przypadku odmowy uwzględnienia uwag zgłoszonych przez
Zamawiającego do przedmiotowego dokumentu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się
od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1.4. Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

18.2.

19.

Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do
podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty dla każdej części.
19.2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
19.2.1. pieniądzu,
19.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
19.2.3. gwarancjach bankowych,
19.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
19.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310 z późn.zm.).

19.3.

Zamawiający nie wyraża zgody na: wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; ustanowienie zastawu na papierach
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz na
ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów.

19.4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Nr
konta do wpłaty Zamawiający przekaże Wykonawcy w wezwaniu do podpisania umowy.

19.5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w
pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą
zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej
podpisaniem.

19.6.

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie
zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

19.7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem,
że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności:
19.7.1. powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde żądanie,
19.7.2. 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą
termin odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy obejmujący okres przewidziany umową na
odbiór końcowy tj. 7 dni.
19.7.3. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą
termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady rozszerzony postanowieniami
umowy oraz nie krótszy niż termin przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w
okresie rękojmi tj. 7 dni.

20.

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
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Wzór umowy zawiera wszystkie ww. informacje i stanowi załącznik nr 2a/2b/2c/2d/2e/2f/2g do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
21.1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.

21.2.

Odwołanie.
21.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
21.2.2. 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.
21.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektro nicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl
21.2.4. 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 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
21.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
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.
21.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.2.4. i 21.2.5. 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.

21.3.

Skarga do sądu.
21.3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
21.3.2.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.

21.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188
z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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21.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
21.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

22.

Informacje związane z ochroną danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn.zm) oraz 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:
22.1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tryńcza

22.2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@tryncza.eu

22.3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

22.4.

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 Pzp.

22.5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.

22.6.

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.

22.7.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

22.8.

Posiada Pani/Pan:
22.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
22.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
22.8.3. 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;
22.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

22.9.

Nie przysługuje Pani/Panu:
22.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
22.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
22.9.3. 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.

W załączeniu:
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 2a/2b/2c/2d/2e/2f/2g – Wzór umowy wraz z zał. nr 3, 5, 6 i 7,
Załącznik Nr 3 – Oferta wykonawcy,
Załącznik Nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
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Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 6 – Pozostałe oświadczenia,
Załącznik Nr 7 – Wykaz dostaw.
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