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1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marek Stępak 

 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 

Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 

Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 

Nr domu: 136 A Nr lokalu:  - 

REGON: 830409413  NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: 15 87 94304 Nr faksu: 15 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej przetargi@jezowe.pl,  sekretariat@jezowe.pl  

Adres strony www. www.jezowe.pl ,    BIP - www.jezowe.biuletyn.net 
 

Godziny urzędowania : 7.30 - 15.30  

 

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579), zwanej w 

dalszej treści ustawą Pzp., o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. rzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro 

2.Przy realizacji niniejszego postępowania przetargowego mają zastosowanie między innymi, 

następujące akty prawne: 

4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579); 

5.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 z póz. zm.); 

6.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2477); 

7.Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126 z póz. zm); 

8.Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1128 z póz. zm); 

9.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). 

10.Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

10.07.2018 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej BIP 

Zamawiającego: jezowe.biuletyn.net, www.jezowe.pl  w dniu 10.07.2018 r.  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przewiduje się montaż mikro instalacji OZE - paneli fotowoltaicznych na budynkach: Zespołu Szkół w 

Starym Narcie przy ul.Stary Nart 57b o sumie zainstalowanej mocy 26 kW; Zespołu Szkół w 

Cholewianej Górze przy ul. Młynarze 23 o sumie zainstalowanej mocy 20,8 kW; Publicznego 

Gimnazjum w Jeżowem w Jeżowem 580a o sumie zainstalowanej mocy 26 kW; 

Zespołu Szkół Jeżowe Centrum w Jeżowem 135 o sumie zainstalowanej mocy 13,52 kW; Zespołu 

Szkół Jeżowe Centrum na budynku Przedszkola w Jeżowem 135 o sumie zainstalowanej mocy 8,32 

kW; Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralne w Jeżowem 813d o sumie zainstalowanej 
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mocy 20,8 kW; Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Podgórze w Jeżowem Podgórze 416 o 

sumie zainstalowanej mocy 15,6kW; Zespołu Szkół w Groblach w Groblach 37 o sumie 

zainstalowanej mocy 20,8 kW; Urzędu Gminy w Jeżowem w Jeżowem 136a o sumie zainstalowanej 

mocy 6,76 kW; 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie w Nowym Narcie 41 o sumie zainstalowanej mocy 

6,24 kW;  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Cholewianej Górze przy ul. Młynarze 27 o sumie zainstalowanej mocy 

6,24 kW; Klubu Sportowego Sójkowa w Sójkowej 33 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW; 

Świetlicy wiejskiej Jeżowe Błądki w Jeżowem 688 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW; Klubu 

Sportowego Sparta Jeżowe w Jeżowem 608a o sumie zainstalowanej mocy 9,36 kW; 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie w Jacie 33a o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW. 

 

Panel fotowoltaiczny pokryty od strony frontowej szkłem hartowanym z powłoką antyrefleksyjną (EN 

12150), strona tylna: biała folia; obramowanie: aluminium anodowane srebrne. Panel fotowoltaiczny 

musi posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z 

normą: PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub normami równoważnymi. Certyfikat nie może być 

wydany przed 2012 r. 

 

Minimalnie 12 lat gwarancji na produkt. Liniowa wartość spadku mocy, po okresie 20 lat od produkcji 

- 80% mocy nominalnej panelu. 

 

Całość robót należy  wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed montażem 

urządzeń uzgodnić szczegóły na roboczo z Inwestorem. Wykonać pomiary kontrolne instalacji oraz 

dokumentację powykonawczą. Inwestorowi przekazać komplet dokumentów potrzebnych do 

przyłączenia mikroinstalacji zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja SA. 

 

2.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ    

        
Główny kod CPV : 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Dodatkowe: 

45000000-7 Roboty budowlane  

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

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

energetycznych 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45315700-5   Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis 

Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Rysunki wykonawcze. Schematy 

instalacji. 

W celu sporządzenia oferty w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów zawartych w 

Załącznikach 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a gdy takich brak – do zapisów w 

Załączniku nr 8 do SIWZ – Rysunki wykonawcze. Schematy instalacji  oraz STWiOR 
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1. Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji następującej dokumentacji Instalacji 

zawierającej: 

1) schemat instalacji; 

2) instrukcję użytkowania Instalacji w języku polskim;  

3) certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora; 

4) karty techniczne zamontowanych urządzeń; 

5) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; 

6) kartę gwarancyjną na wykonane roboty; 

7) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z 

przekazaniem instrukcji użytkowania; 

8) kartę REGULACJI- jeżeli są wymagane 

9) protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego, oraz 

wykonawcę, przy udziale Użytkownika; 

2. Inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6;  

 

Dla przedmiotu zamówienia:  

a) wszystkie urządzenia i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne certyfikaty  

i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej.  

b) wykonawca winien przygotować i uzgodnić z Zamawiającym komplet dokumentów: odbiorowych - 

protokołu odbioru końcowego); protokołu przekazania użytkownikowi instrukcji; karty regulacji; 

Certyfikatu Instalacji i innych dokumentów mających wpływ na poprawne funkcjonowanie instalacji.  

c)  równoważne rozwiązania techniczne. 

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 Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że 

każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 

standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach 

technicznych i jakościowych identycznych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie 

wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

przetargowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany 
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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 Prawo zamówień 

publicznych oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że 

dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy 

wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego 

oznakowania 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 wskazane przez Zamawiającego. 

Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka 

dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że 

Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające 

zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do 

certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten 

brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca 

udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub 

kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na 

konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych 

parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie 

zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z 

dokumentacją projektową. 

W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w 

dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć przed podpisaniem 

umowy wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich 

równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie) i uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie wykonawcy. 
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie zastrzega jako zakazanej do powierzenia wykonanie części przedmiotu 

zamówienia podwykonawcom. 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ROZLICZENIA, GWARANCJA  

6.1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30 lipiec 2019 r.  

 

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień odbioru instalacji,  

w którym wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację dostarczonych urządzeń z 

kartami gwarancyjnymi.  

 

Zamawiający wymaga, aby wykonanie Instalacji nie trwało dłużej niż 10 dni roboczych następujących 

po sobie na danym Obiekcie. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny wykonawca przerwał 

wykonanie rozpoczętego montażu w zakresie jednego Obiektu. 

Pojęcie Obiekt oznacza – część nieruchomości, w szczególności część budynku publicznego gminy 

(Swietlice, Remizy, Szkoły) w tym przestrzeni dachowej  o powierzchni niezbędnej do zainstalowania 

Instalacji, jej prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oraz pomieszczeń wewnątrz Obiektu;  

 

6.2. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie 

z warunkami określonymi we wzorze umowy. 

 

6.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla istotnej części Instalacji dla przedmiotu 

zamówienia: 

a) gwarancja na panel fotowoltaiczny  – nie mniej niż 12 lat, 

b) gwarancja na pozostałe elementy Instalacji i roboty montażowe – nie mniej niż 5 lat, 

Okresy gwarancji są liczone od dnia przekazania odbioru końcowego danej Instalacji. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj.: 
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7.1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

7.1.1. Określenie warunków. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

7.2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.  

7.2.1. Określenie warunków. 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

na kwotę netto stanowiącą równowartość 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 Umowy ważnego przez 

cały okres realizacji zamówienia. 

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie OC  

o którym mowa wyżej 
Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia. 

 

7.3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 

7.3.1. Określenie warunków. 

1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował 

należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie instalacji  o mocy 

min.100 kW. 

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia. 

 

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje 

osobami:  

I. posiadającymi następujące uprawnienia budowlane: 

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia. 

 

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.  

 

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w 

wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub 
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stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu 

zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako 

obowiązujące. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż 

krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, 

które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 

przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 

7.4. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Podstawą wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zaistnienie przesłanki określonej w: 

- art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2-7 ustawy Pzp. 

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega w trybie art. 22a 

Ustawy. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
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Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2a do niniejszej SIWZ (Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia – w skrócie JEDZ).   

Dokument ten należy wypełnić w następującym zakresie: 

1) część II:  

- w sekcji A: wykonawca nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym 

postepowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp), 

- w sekcji A: pod poz. „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer 

identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie” należy wpisać odpowiednio REGON lub 

NIP, 

2) część III,  

3) w części IV sekcja  i sekcja C 10, 

4) wykonawca nie wypełnia JEDZ w części V, 

5) część VI;  

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

8.3. 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 JEDZ dotyczące tych podmiotów, odrębnie dla 

każdego podmiotu. 

 

8.4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, złożył JEDZ dotyczący podwykonawców, odrębnie dla każdego podwykonawcy, w 

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

 

8.5. W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia 

na dostępność dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, mogą wskazać te bazy 

danych (np. adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający mógł samodzielnie pobrać taki 

dokument.  

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się w Załączniku Nr 2b do SIWZ oraz na stronie 
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9. 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 (BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA) 

 

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć na 

wezwanie Zamawiającego: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej;  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę 

kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

9.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1 SIWZ – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 



 

Zadanie: Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe współfinansowane jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 - 2020. 

Strona 11 z 32 

 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. 

 

9.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

9.4. 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 

9.2. 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.  

 

9.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt 9.1 ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ 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.  

 

9.6. Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 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. 
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W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wykluczeniu podlega cała grupa, jeśli w 

stosunku do jednego z nich stwierdzono wystąpienie przesłanek wykluczających, a wykonawca ten nie 

przedstawił dowodów, o których mowa wyżej. 

Jeśli przesłanki wykluczające dotyczą innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, 

albo podwykonawców wskazanych w ofercie, wykonawca przedłoży stosowne środki dowodowe w 

odniesieniu do tych podmiotów i podwykonawców. 

Jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się, że podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca podlega wykluczeniu, wykonawca będzie zobowiązany zastąpić ten podmiot lub tego 

podwykonawcę innym podmiotem lub podwykonawcą nie podlegającym wykluczeniu, albo będzie 

zobowiązany udowodnić samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem 

wykluczenia za ich niespełnienie lub samodzielnie wykonać zamówienie. 

9.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: 

1) 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. 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

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 zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

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

 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, 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 dokument potwierdzający, że 
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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; 

 

4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 

9.8. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  

i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa punkcie 9.7 pkt. 1, 2 i 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) 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 (dotyczy 9.7 pkt 2 i 3 SIWZ). 

Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dotyczy 9.7 pkt 1 SIWZ). 

Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

10. 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 art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego)  

 

10.1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego 
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a) złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich: 

- przedmiotu,  

- daty wykonania, 

- podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; 

b) załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- referencje, 

- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

10.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca 

zobowiązany jest: 

a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, 

b) podać informację o podstawie do dysponowania osobami ujętymi w wykazie. 

 

10.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, 

Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego następujące 

dokumenty: 

a) opis oferowanych Instalacji potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, 

b) opis oferowanych wszystkich urządzeń, z podaniem ich kart katalogowych, potwierdzający 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ; 

 

11. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW  

11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  
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11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

11.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa wart. 24 ust. l pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

11.4. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w pkt 11.1, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa pkt 11.1. 

 

12. KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY ORAZ ZASADY 

DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 

a) w przedmiotowym postępowaniu 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.  

Oznacza to, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym – 

wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. 

bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

b) w tym celu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

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

c) każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

UWAGA: w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko 

jedną ofertę złożenie przez wykonawcę oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie jest 

niezbędne.  

d) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

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

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

e) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 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 albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  
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Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 

jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 570). 

 

14. WYKONYWANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

14.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

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

postępowaniu złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.  

14.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, wykonawca jest obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

14.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

14.4. Zasady opisane w pkt 14.3. SIWZ stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 

14.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

14.6. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej 
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umowy, zawarte między wykonawcą z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą),  

a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. 

 

15. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

15.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający  

i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (w zależności od rodzaju 

przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ).  

15.2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów 

dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są: 

1) Stanisław Szot - Z-ca Wójta Gminy Jeżowe w sprawach merytorycznych, 

2) Bujak Kazimierz – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Jeżowe w sprawach formalno - 

prawnych; 

 

Sposób porozumiewania się: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca – Urząd Gminy 

Jeżowe, z dopiskiem „Biuro Zamówień Publicznych” 

b) faksem – nr.: 15 87 94 342 

c) drogą elektroniczną – przetargi@jezowe.pl, sekretariat@jezowe.pl 

 

15.3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

15.4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym 

że JEDZ należy przesłać 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. 
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Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp.  

15.5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna.  

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, 

nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@jezowe.pl 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf.1  

b) wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD 

lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ  

i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) 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.2  

d) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,  

tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami 

oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 

Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 

7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.  

e) wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 

pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 

prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 

szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

f) wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten 

                                                           
1 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument 

JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów 

danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
2 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1579) 
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dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości 

należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy 

albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.  

g) zaleca się, aby tytuł wiadomości oraz nazwa pliku zawierającego JEDZ składała się z 

oddzielonych myślnikami: 

- określenia „JEDZ”, 

- znak postępowania ZP.271.16.2018, 

- skróconej nazwy wykonawcy/lidera konsorcjum, 

- numeru kolejnego pliku JEDZ dla oferty (jeśli składanych jest więcej niż 1 oświadczenie JEDZ), 

np. JEDZ- ZP.271.16.2018-wykonawca-2 

h) wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 

i) datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego Zamawiającego.  

j) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w 

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 

dokumentu.  

 

16. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

16.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej. 

Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców. 

 

17. WADIUM I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ zgodnie z Art.45 Pzp 

17.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych); 
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Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. 

Wadium może być wniesione w:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 

1158, z późn. zm.). 

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek 

Zamawiającego w banku:  Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli O/ Jeżowe  

Nr konta:  10 94 301029 3000 0101 2000 00 07   

Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy 

potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 11 

Sekretariat UG Jeżowe natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe 

wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach 

określonych ustawą. 

Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności 

jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i 

zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. 

Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca 

się. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
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wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę. 

17.2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

18.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.  

18.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

18.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są 

jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. nr 

153, poz. 1503 ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą 

udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu 

zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony 

oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica 

przedsiębiorcy”. 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego w ofercie informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne - o czym poinformuje 

wykonawcę. 

Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności.  

18.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny 

być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.  

Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie 

zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji. 

18.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu 

„Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz 

pozostałych załączników.  
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Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu 

terminu otwarcia ofert. 

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób: 

Urząd Gminy Jeżowe 

SEKRETARIAT  pok. nr 11 

37-430 JEŻOWE 136a 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.:  

Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej  w Gminie Jeżowe 

Nie otwierać przed 21 sierpnia 2018r. przed godziną 11.00. 

 

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 11 Sekretariat  nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018r.  

do godziny 11.00. 

Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej złożenia). 

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem 

wykonawcy. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.  

18.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania 

zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.  

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.  

Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających 

wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu 

umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania 

wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie 

złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także 

wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę 

uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.  

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez 

pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.  



 

Zadanie: Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe współfinansowane jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 - 2020. 

Strona 24 z 32 

 

18.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 

samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty 

i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone.  

18.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, 

oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.  

 

19. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT 

19.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe 

pok. nr 11 Sekretariat w terminie do dnia 21 sierpień 2018r. do godz. 11.00. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe 

w dniu 21 sierpnia  2018 r. o godz. 11.10, w sali nr 23 Sala obrad II p. Wykonawca może, przed 

upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie 

oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w rozdziale 18 SIWZ, z 

dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

19.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

20. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

20.1. Cena musi zawierać całkowite koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 

Wykonawca uwzględni w wartości brutto instalacji podatek VAT w wysokości 23 % Po podpisaniu 

umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie ceny netto zamówienia z 

podziałem na poszczególne Instalacje ze względu na ich moc i usytuowanie. Wykonawca złoży 

kosztorys ofertowy szczegółowy lub uproszczony. 

20.2. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcą, dotyczących 

złożonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy przez 

Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych w 

obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty. 

20.3. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia publicznego zostanie 

określone w oparciu o złożoną ofertę cenową. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać 

wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
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20.4. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

20.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

– informację należy złożyć w druku oferty. 

 

21. KRYTERIA OCENY OFERT:  

1) cena (C) – 60 % (max. 60 pkt) 

2) wydłużenie okresu gwarancji (G) – 40 % (max. 40 pkt) 

 

Ilość punktów jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 

punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent i tak: 

 

1) Kryterium: cena (max. 60 pkt): 

Sposób wyliczenia punktów (max. 60 pkt) za ceną oferty wg następującego wzoru: 

 

          cena oferty z najniższą ceną (zł) 

C = ---------------------------------------------------- x 60 (pkt) 

              cena oferty badanej (zł) 

 

2) Kryterium: wydłużenie okresu gwarancji na panele fotowoltaiczne (max. 40 pkt) 

W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: 

Kryterium G - zaoferowanie gwarancji na każdą zainstalowaną instalację z gwarancją 12 lat  – 10 pkt 

       G - zaoferowanie gwarancji na każdą zainstalowaną instalację z gwarancją 13 lat  – 20 pkt 

       G - zaoferowanie gwarancji na każdą zainstalowaną instalację z gwarancją 14 lat  – 30 pkt 

       G - zaoferowanie gwarancji na każdą zainstalowaną instalację z gwarancją 15 lat  – 40 pkt 

 

Uwaga:  

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż wykazany powyżej otrzyma maksymalną 

liczbę punktów. 
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Brak podania okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego 

dopuszczalnego okresu gwarancji.  

 

Łączna ocena oferty = C  + G 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ uzyska 

największą łączną liczbę punktów (suma punktów uzyskanych łącznie we wszystkich ww. kryteriach). 

22. ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA W OFERCIE:  

1) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności: 

a) przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy mylnego użycia 

wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego części – poprzez uzupełnienie 

bądź poprawienie pisarskiego błędu, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. 

 

23. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI:  

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości jej 

poprawy na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,  

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

24. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI POSTĘPOWANIE, JEŻELI:  

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,  
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2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę 

kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

4) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

25. FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE PODPISANIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym od 

powyższego, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.  

3. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez 

Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem umowy 

wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Osoby 

występujące po stronie wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

Ustawy. 

 

26. ISTOTNE ZMIANY W UMOWIE 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku wystąpienia problemów z dotrzymaniem terminu dostaw i ich wykonania na 

uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 

wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 

b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 

c) w przypadku zawieszenia realizacji dostaw i ich wykonania przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

przypadkach: 
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a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,  

b) UWAGA: Wszyscy wykonawcy są zobowiązani do zastosowania stawki VAT wg formularza 

ofertowego tj 23% Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma 

indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie 

niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, 

zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to 

uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca 

wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

c) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych dostaw;  

d) UWAGA: Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy wykonawca wskaże  

w ofercie, że nie wystąpi odwrotne obciążenie VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku 

z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach Zamawiający – wykonawca, a przed 

zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma wiążącą indywidualną interpretację 

podatkową, która wskaże na występowanie odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach Zamawiający 

– wykonawca, Zamawiający przewiduje zmianę umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 

1 ustawy polegającą na zmianie zasad rozliczania VAT zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia VAT, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1 h ustawy o podatku od towarów i 

usług. 

3. Inne zmiany: 

a) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów (np. urządzenia o równoważnych parametrach, w nowszej i lepszej technologicznie ich 

wersji itp.), jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny, 

b) w przypadku, gdy zaoferowane przez wykonawcę urządzenie zostało wycofane z produkcji 

Zamawiający dopuszcza, po uzgodnieniu, dostarczenie urządzenia o parametrach równoważnych bądź 

lepszych, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny, 

c) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 

d) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

- powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, 

- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji prac,  
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- powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo 

niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa, 

o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 

e) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od 

umowy, 

f) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji w trakcie realizacji 

zamówienia, jeśli taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

Może to nastąpić, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że nie ma możliwości montażu 

instalacji w danej nieruchomości, a montaż tej instalacji będzie możliwy w innym Obiekcie bez 

zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja.  

4. WARUNKI ZMIAN: 

a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie 

optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostaw, 

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

27. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes 

w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób. 

4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu a także odwołanie dotyczące treści SIWZ 

wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec innych czynności 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. 
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6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

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

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 

dla tego rodzaju podpisu. 

8. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, w 

szczególności: 

a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy Pzp; 

b) określać żądanie odwołującego; 

c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, a by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

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

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

28. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY zgodnie z  Art. 148 Pzp 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość 

zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być 

wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

3. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

4. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony 

gwaranta/poręczyciela. 

5. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy wykonawca zobowiązany jest do 

zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w 

pieniężna. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 i 1A zakres rzeczowo-finansowy 

2. Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Załącznik nr 2a. 

3. Instrukcja wypełniania JEDZ – Załącznik nr 2b. 

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3a, 3b. 

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – Załącznik nr 4. 
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6. Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5. 

7. Wzór umowy – Załącznik nr 6. 

8. Rysunki. Schemat instalacji 

 

 


