
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej
37-613 Ruda Różaniecka 53, 

tel. 16/ 631 96 15 fax. 16/ 624 86 61
REGON: 180196029
NIP: 793-13-77-727

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Podstawa prawna:

Postępowanie  prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalszej części siwz „Pzp” lub „ ustawą Pzp” (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z późn. zm.) .

 
Nazwa nadana przez Zamawiającego dla zamówienia publicznego

 „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz
z projektem do 50 kWp na budynku

gospodarczym DPS Ruda Różaniecka ”

Nr postępowania DPS.26.1.2020

Ruda Różaniecka, dnia 01.07.2020 r.
Zatwierdzam

Na oryginale podpis i pieczątka
     Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny
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ROZDZ. I. ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej, 37-613 Ruda Różaniecka 53, tel. 16 631 96 15, fax.: 16 624 86
61, 
REGON: 180196029, NIP: 793-13-77-727; e-mail- ruda_rozaniecka@dps.pl

Informacje  związane  przedmiotowym  postępowaniem  objęte  ustawowym  wymogiem
publikacji  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  będą  udostępniane  pod  adresem:
www.dps-rudarozaniecka.pl

ROZDZ. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie  prowadzone  jest  w  podstawowym  trybie  przetargu  nieograniczonego,
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.  8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz.  1986  z  późn.  zm.)  zwaną  dalej:  Pzp  oraz  aktów  wykonawczych  wydanych  na
jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

ROZDZ. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji  fotowoltaicz-

nych, poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, montaż paneli fo-
towoltaicznych na budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Róża-
nieckiej  oraz  wykonanie  koniecznej  do  poprawnego  funkcjonowania  infrastruktury
elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej. Montaż instalacji paneli foto-
woltaicznych przewidziany jest na powierzchni dachowej budynku w systemie inwa-
zyjnym na dachu dwuspadowym pokrytym blachą trapezową. 

2. Zakres przewidzianych prac obejmuje przede wszystkim kompleksowe zaprojektowa-
nie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych z przyłączeniem systemu instalacji foto-
woltaicznych do sieci energetycznej, w tym:

a) dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem, przeprowadzenie
analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli, dobór odpowiedniej ilości oraz rodzaju
paneli i innych elementów systemów fotowoltaicznych a także przedłożenie wstęp-
nych założeń projektowych do akceptacji Zamawiającego,
b) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej przez osobę uprawnioną  (doku-
mentacja winna być w języku polskim).
c) dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych, urządzeń kontrolno-pomiaro-
wych,  zabezpieczających  i  odgromowych  wraz  z  koniecznymi  robotami,   w  tym
związanymi z przygotowaniem miejsc montażu, uprzątnięciem i uporządkowaniem
terenu po wykonanych pracach,
d) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, eks-
pertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych systemów instalacji fotowoltaicznych,
e) opracowanie oraz przekazanie instrukcji obsługi jak również eksploatacji urządzeń
i instalacji w języku polskim oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej
obsługi,
f) wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, w tym uzgodnienia z zakła-
dem energetycznym dopasowania do sieci elektroenergetycznej oraz zgłoszenie in-
stalacji do Zakładu energetycznego, z którym Zamawiający posiada zawartą umowę
na dostawę energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia,
h) zapewnienie usług serwisowych na zasadach określonych w projekcie umowy.

2



3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja techniczna Załącznik
nr 1 do niniejszego SIWZ.

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podsta-
wie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności:

1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wymaga zatrudnie-
nia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności podlegające na wykonaniu robót budowlanych w tym
prac fizycznych oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierow-
niczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w ro-
zumieniu przepisów kodeksu pracy,

2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowied-
nie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP,

3)  W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonania
czynności  kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez niego lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wyko-
nujących czynności wskazane w  pkt. 4 ust 1). Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnia-
nia ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczo-
nym w tym        wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawia-
jącemu określone przez niego dowody w             celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez           Wyko-
nawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 ust. 1) czynności w trakcie realiza-
cji zamówienia:
a)  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zama-
wiającego. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu skła-
dającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwa-
niem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wy-
miar etatu oraz podpis osoby  uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie reali-
zacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS , potwierdzające opłacanie przez wy-
konawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pra-
codawcę  do ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w sposób zapewniający  ochronę da-
nych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

5. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy
Pzp) – zakres przewidywanych robót  w budynku użyteczności publicznej w pomiesz-
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czeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kry-
teria dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamó-
wienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych.

6. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie
postanowień nie uregulowanych w opisie przedmiotu zamówienia..

7. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia do-
wolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry
nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej a w przypadku zastosowania
systemu, technologicznych systemów systemowych  lub zespołu urządzeń pochodzić
będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie
wskazania  konkretnych  producentów,  poprzez  podanie  nazw  firm,  znaków  towaro-
wych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, na-
leży traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, pa-
rametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warun-
kiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksplo-
atacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów doty-
czących ponownego wykorzystania materiałów o ile takowe występują.

8. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do doku-
mentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywa-
nym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez nioego do-
stawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiają-
cego.

9. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie
rozwiązań  równoważnych  winien  wykazać,  iż  spełniają  wymogi  Zamawiającego  w
szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat
parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych,
atestów, aprobat,  deklaracji zgodności,  kartami katalogowymi urządzeń i materiałów
zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równo-
ważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych
w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających rów-
nowąność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskaza-
nych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.      

     Wspólny Słownik Zamówień: 
     09332000-5 Instalacje słoneczne,
     45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych,
     71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,
    45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
    71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
    45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

            budowlanych lub ich części,
    45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

ROZDZ. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.  Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) – po udzieleniu zamówienia

– zawarciu umowy.
2.   Zakończenie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  odniesieniu  do  zaprojektowania

instalacji fotowoltaicznych 10 dni od dnia zawarcia umowy.
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3. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonania instalacji
fotowoltaicznej,  zgodnie  z  treścią  oferty,  nie  później  niż  do  30  dni  od  dnia
zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.

ROZDZ.  V.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  PODSTAWY
WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1 i 3.2 niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:
2.1 .Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  Wykonawcę/ów  w  przypadkach,  o

których mowa w art.  24 ust  1  pkt  12-23 ustawy Pzp (przesłanki  wykluczenia
obligatoryjne).

2.2 .Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  także
Wykonawcę/ów  w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego
przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 4)
ustawy Pzp tj:

2.2.1. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.); 

2.2.2.  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  wykazać  za  pomocą
środków dowodowych;

2.2.3.  który,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  wykonał  albo  nienależycie
wykonał  w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego lub umowe koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez  Zamawiającego zgodnie z art.
22 ust. 1b ustawy Pzp: 
3.1.Sytuacja  ekonomiczna lub finansowa:
3.1.1  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  lub

finansowej  zostanie uznany za spełniony,  jeżeli  Wykonawca ubiegający się  o
udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł

3.2.Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.2.1. wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej.:
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-  1  osobą,  która  będzie  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  w  charakterze
kierownika  robót,  posiadającą  uprawnienia  do  kierowania  robotami  w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie
uprzednio  obowiązujących  przepisów  prawa  lub  odpowiednich  przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  uznanych  przez  właściwy  organ,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  22
grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w
państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzających świadczyć usługi
transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15
grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów
budownictwa oraz urbanistów,

-  1  osobą,  która  będzie  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  w  charakterze
projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie
uprzednio  obowiązujących  przepisów  prawa  lub  odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w których Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania  ,  uznanych  przez  właściwy  organ,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  22
grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w
państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  zamierzającymi  świadczyć
usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z
dnia 15 grudnia  2000 r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów
budownictwa oraz urbanistów w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  bez
ograniczeń.

3.2.2 wykaże, że w okresie:
-  ostatnich  5  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert  a  jeżeli  okres  prowadzenia

działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie,  wykonał  co  najmniej  dwa  zamówienia,
których przedmiotem był montaż instalacji fotowoltaicznych, w tym co najmniej trzy
zamówienie  polegające  na  przyłączeniu  źródla  energii  elektrycznej  pochodzącej  z
instalacji fotowoltaicznej o mocy  50 kW do sieci elektroenergetycznej.

4.  Zamawiający  nie  stawia  warunków  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  w
zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

5.  Zamawiaj  ący  w  przedmiotowym  postępowaniu,  stosownie  do  art.  24aa  ust.  1  
ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert,  a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZ.  VI.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH  BRAK  PODSTAW   WYKLUCZENIA  ORAZ
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówie-
nia oraz spełniania  warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiają-
cego w Rozdziale V pkt  3.1. – 3.2. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień skła-
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dania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz nr 4
do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniach
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępo-
wania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza, w  celu
wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
(Rozdział  V  pkt  2.1.  i  2.2.  SIWZ) zostanie  wezwany do  złożenia  następujących
oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia):

2.1. dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-

go odpowiedzialnych za kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadają-
cych uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w za-
kresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z in-
formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wy-
konania zamówienia publicznego oraz informacją o  podstawie do dysponowania
tymi osobami wraz z kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodnością z orygina-
łem przez Wykonawcę. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ;

 b)  wykazu co najmniej  trzech zamówień których przedmiotem był montaż instalacji
fotowoltaicznych, w tym co najmniej trzech zamówień polegające na przyłączeniu
źródła energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej o mocy  50kW
do sieci elektroenergetycznej z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy ro-
boty zostały wykonane  zgodnie z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne doku-
menty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wyko-
nywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stano-
wi załącznik nr 9 do SIWZ.

2.2.    dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze
strony Zamawiającego) – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 5
do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego czę-
ści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nie-
zależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odnie-
sieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wy-
magane. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby pod-
miotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział w wyko-
nywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższe wykonawca powi-
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nien uwzględnić zarówno w stosownych oświadczeniach jak i w treści oferty w za-
kresie dotyczących podwykonawców.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zama-
wiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór ta-
kiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku powoływania się
na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej –  zobo-
wiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.

6.  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust.5 pkt 2 i 4.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnie-
nia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)  zobowiązał  się  do osobistego wykonania odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe,

8. 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 zamieszcza informacje
o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 3 i 4 do
SIWZ.

9.  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie –  Załącznik nr 3  do SIWZ –
dotyczące podwykonawców.

10. Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej specyfikacji
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.  Pozostałe  dokumenty  dotyczące
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  oraz  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu,  inne  niż  oświadczenia,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11.  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.

12.  W przypadku wątpliwości  co do treści  dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.

13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

14.  Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,  jeżeli  Zamawiający posiada  oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
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danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W
takiej  sytuacji  Wykonawca  powinien wskazać  Zamawiającemu (np.  w formie
oświadczenia)  sygnatury  postępowania,  w  którym  wymagane  dokumenty  lub
oświadczenia się znajdują względnie wskazać (np. w formie oświadczenia) adresu
strony internetowej, gdzie dane te są udostępniane.

15.  Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.

ROZDZ.  VII.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA
DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ
DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i

wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),osobiście, za pośrednictwem  posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015r.
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  innych  ustaw  lub  rozporządzeń  wykonawczych
wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą
formę.  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. W przypadku  braku  potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez
Zamawiającego na adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało
mu  doręczone  w  sposób  umożliwiający  zapoznanie  się  Wykonawcy  z  treścią
przekazanego  pisma,  po  wydrukowaniu  komunikatu  poczty  elektronicznej  o
dostarczeniu informacji lub raportu faksu.

2. Wykonawca może zwracać się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, jednak nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie
przekazana  niezwłocznie  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  bez  podawania
źródła zapytania oraz  zamieszczona na  stronie internetowej,  nie  później  niż 2  dni
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynął  po upływie  terminu  składania
wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 2.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał  SIWZ  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  oraz  zamieszcza  na  stronie
internetowej: www.dps-rudarozaniecka.pl 

6. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w każdym czasie
przed terminem składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.  Dokonaną  w  ten  sposób  modyfikację  zamawiający  przekaże
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niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na
stronie internetowej.

7. W  przypadku,  gdy  zmiana  powodować  będzie  konieczność  modyfikacji  oferty,
zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do  wprowadzenia  tych  zmian  w  ofertach.  Informację  o  przedłużeniu  terminu
składania ofert niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz umieści na stronie internetowej.

8. Wykonawca w swojej ofercie,  dla spełnienia wymagań, o których mowa w ust.  1,  
powinien  wskazać  swój  adres  e-mailowy,  jak  również  adres  do korespondencji  –
zgodnie z   Załącznikiem nr 2   do SIWZ  .

9. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w
imieniu  wykonawcy  albo  przez  osobę  umocowaną  przez  osobę  uprawnioną,  w
przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez
Wykonawcę, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie
zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  powinny  być
podpisane przez pełnomocnika i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane:
a) pocztą elektroniczną – na adres e-mailowy:  ruda_rozaniecka@dps.pl dokumenty

powinny być zeskanowane do formatu  PDF lub  JPEG po ich podpisaniu przez
uprawnioną osobę;

b) pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, 37-613 Ruda Różaniecka 53.
10. Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na

numer referencyjny postępowania.
11. Komunikacja z  Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie

istotnych  informacji  dotyczących  postępowania  na  stronie  internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.dps-rudarozaniecka.pl 

12. Telefonicznych wyjaśnień i odpowiedzi nie udziela się.   
13. Nie przewiduje się zwołania zebrania z wykonawcami. 
14. Osoby  uprawnione  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami  w  zakresie

proceduralnym oraz  przedmiotu zamówienia  :  sprawy proceduralne  Piotr  Załuski;
sprawy dot. przedmiotu zamówienia Zygmunt Ważny.  

ROZDZ. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

ROZDZ. IX. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ
1.    Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres  30 dni.
2.    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek  zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZ. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z

SIWZ. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie większej liczby ofert lub

oferty  zawierającej  rozwiązania  alternatywne  lub  oferty  wariantowej,  spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
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3. Oferta  musi  zostać  sporządzona  w  języku  polskim,  napisana  czytelnym  pismem
ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. Oferty
nieczytelne nie będą rozpatrywane.

4. Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ
wzorach) muszą być podpisane; przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Podpis osoby upoważnionej
musi  pozwalać  na  identyfikację  jej  imienia  i  nazwiska(np.  będzie  uzupełniony
pieczątką z imieniem i nazwiskiem).

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum,
spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie
oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców  występujących  wspólnie  –  podpisy  i  parafy  stawia  na  niej
Wykonawca/  Pełnomocnik  upoważniony  przez  wszystkich  Wykonawców
występujących  wspólnie  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo
reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy;

3) Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) do reprezentowania ich w
postępowaniu  albo  reprezentowaniu  w  postępowaniu  i  zawarciu  umowy,  z
podpisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa
powinna zawierać w szczególności:
a)  w przypadku  konsorcjum –  określenie  rodzaju  czynności,  których dotyczy,

oznaczenie  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,
wskazanie  Wykonawcy/Pełnomocnika  i  zakres  pełnomocnictwa  (dokument
powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych
Wykonawców);

b) w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy,
wskazanie  pełnomocnika,  zakresu  pełnomocnictwa (dokument  powinien  być
podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/ 
Pełnomocnikiem.

6. Poprawki  w  ofercie  prosimy  nanosić  przez  skreślenie  błędnej  treści  lub  kwoty,  z
utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści prawidłowej
oraz złożenie podpisu osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.

7. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  dołączy  w  formie  załącznika  do  oferty  kopię
wymaganego  dokumentu,  kopia  ta  powinna  być  potwierdzona  „za  zgodność  z
oryginałem” przez osobę podpisującą  ofertę (  Rozporządzenie Ministra  Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od  Wykonawcy,  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  (Dz.  U.  z  2016r.   poz.
1126). 

8. Oferty  oraz  wszelkie  inne  oświadczenia  i  zaświadczenia  składane  w  trakcie
postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez
Wykonawcę  informacji  –  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.). 

9. W  przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa z którego wynika jego
zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
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10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23
ust. 1 ustawy Pzp.    W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.
Pełnomocnictwo  winno być złożone  w oryginale  lub poświadczonej  notarialnie za
zgodność z oryginałem kopii.

11. Załączniki, dokumenty muszą być sporządzone według wzorów i wymogów SIWZ.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z

zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do

złożonej  oferty  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemną  „ZMIANĘ
OFERTY” przed upływem terminu składania  ofert,  złożoną według takich samych
zasad,  jak  składana  oferta  tj:  w  kopercie  zamkniętej,  odpowiednio  oznakowanej
napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postepowania, o
którym mowa w Rozdziale XIII.
Koperta  oznaczona  klauzulą  „ZMIANA  OFERTY”  zostanie  otworzona  przy
otwieraniu  oferty  Wykonawcy    podczas  jawnej  sesji  otwarcia  ofert  i  zostanie
dołączona do oferty.

14. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się  z postępowania
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy  z  załączonym  dokumentem,   z  którego  wynika  umocowanie  do
reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

15. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  zamówienia  podwykonawcom.  W takim
przypadku  Wykonawca  wskaże  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie
powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji
wówczas  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  zrealizuje  zamówienie  bez  udziału
podwykonawców.

16. W celu  zapewnienia  niezbędnego  stanu  integralności  oferty  prosimy  zaparafować
każdą zapisaną stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek oraz całość spiąć lub
zszyć.

17. Na dzień składania ofert, wymaga się następujące dokumenty:

a)  formularz oferty  o  treści  zgodnej  z  określonym we wzorze stanowiącym
załącznik Nr 2;
b)  pełnomocnictwo  udzielane  osobom podpisującym ofertę,  o  ile  prawo  do
reprezentowania  Wykonawcy  w  powyższym  zakresie  nie  wynika  wprost  z
dokumentu rejestrowego;
c)  oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI SIWZ;

ROZDZ.  XI.  ZALECENIA  DOTYCZĄCE  OPAKOWANIA  I  OZNAKOWANIA
OFERT
1. Celem  zapewnienia  niezbędnego  stanu  integralności  oferty,  koperta  musi  być  za-

mknięta i zabezpieczona    przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie
poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta lub opakowanie oferty powinno zostać zaadresowane w sposób następujący:

Dom Pomocy Społecznej
37-613 Ruda Różaniecka 53, 
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z dopiskiem: 
         Przetarg nieograniczony - pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z
projektem do 50 kWp na budynku gospodarczym w DPS Ruda Różaniecka” 

<nie otwierać przed dniem:   27.07.2020 r. do godz. 10 15>

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie  z w/w opisem (np. potraktowanie oferty  jak
zwykłej  korespondencji  i  nie  dostarczenie  jej  do  miejsca  składania  ofert  w  terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

ROZDZ. XII. INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA, OTWARCIA  I OCENY 
OFERT
1. Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej,  pokój Nr

303, w terminie do dnia 27.07.2020 r do godziny 10:00.
2. W  przypadku  złożenia  po  terminie,  wskazanym  w  pkt.  1  niniejszego  rozdziału,

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
niezwłocznie zwróci ofertę.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.07.2020 r. o godzinie 10:15 w pokoju Nr
306.

4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
którzy  złożyli  oferty,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania
zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków płatności  zawartych  w poszczególnych
ofertach.

6. Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  86  ust.  5  Ustawy  niezwłocznie  po
otwarciu  ofert  zamieści  na  swojej  stronie  internetowej  informacje,  o  których
mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału.

7. Badanie ofert jest poufne.

Zgodnie  z  art.  24aa  ustawy  Pzp,  Zamawiający  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a
następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust.  1 pkt 12-23 oraz wybrane
podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wskazane przez Zamawiającego w
pkt 2.2. rozdziału V SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
przez Zamawiającego w pkt 3.1. i 3.2. rozdziału V SIWZ. 

8. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,  oferta niezgodna z ustawą Prawo
zamówień  publicznych  lub  nieodpowiadająca  treści  SIWZ,  podlega  odrzuceniu.
Wszystkie  przesłanki,  w  przypadkach  których  Zamawiający  jest  zobowiązany  do
odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

11. W przypadku, gdy nie złożono ani jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, przetarg
zostanie  unieważniony.  Zamawiający  unieważni  postępowanie  także  w  innych
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.
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12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie  -  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp
(zgodnie z pkt 2.1. i 2.2. rozdziału VI SIWZ)

13. Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  który  złoży  ofertę  niepodlegającą
odrzuceniu,  i  która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę
punktów  przyznanych  według  kryteriów  wyboru  oferty  określonych  w  niniejszej
SIWZ).

14. Zamawiający   udostępnia  wnioskodawcy  protokół  lub  załączniki  niezwłocznie.  W
wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego
toku  prac  dotyczących  badania  i  oceny  ofert,  zamawiający  udostępnia  oferty  w
terminie  przez  siebie  wyznaczonym,  nie  później  jednak  niż  odpowiednio  w  dniu
przekazania informacji o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania. Zaleca się
by wgląd do ofert, udostępnienie dokumentów następowało na podstawie pisemnych
wniosków do Kierownika Zamawiającego.

ROZDZ. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty

– zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia,
przy  czym  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  jest
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

2.  Cena  oferty  powinna  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania
zamówienia od momentu zawarcia umowy aż do czasu przekazania Zamawiającemu
przedmiotu  umowy,  a  wynikające  wprost  z  dokumentacji  technicznej,  opisu
przedmiotu  zamówienia,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty
Wykonawcy  jak  również  w  dokumentach  tych  nie  ujęte,  bez  których  przedmiot
umowy  nie  zostanie  wykonany  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  w  tym
przykładowo:
- koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,
- organizacji placu budowy,
- ochrony obiektu,
-  doprowadzenia  mediów  dla  potrzeb  budowy,  podłączenia  się  do  tych  mediów,

zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec
dostawców mediów,

- oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,
- montażu, demontażu i koszty czasu użytkowania niezbędnych rusztowań,
- odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników,
- dokumentacji powykonawczej,
- wymaganych badań i ekspertyz,
-  likwidacji  zaplecza,  uporządkowania  placu  budowy,  doprowadzenia  do  stanu

pierwotnego  z  wyrównaniem  wszystkich  ewentualnych  szkód  związanych  z
realizacją inwestycji,

- wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania itp., 
- wszystkich kosztów zabezpieczeń, obsługi finansowej itp.

3.  Wykonawca  w  formularzu  ofertowym  winien  podać  cenę  ryczałtową  brutto,
zawierającą  podatek  VAT w wysokości  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami.  W
przypadku  zastosowania  stawki  obniżonej  lub  zwolnionej  należy  podać  podstawę
prawną.

4. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
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5. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy
jako  obowiązujące  strony  wynagrodzenie  ryczałtowe  niezmienne  przez  okres
realizacji zadania.

6.  Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna
obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej
SIWZ.

      7.  Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią
zapłatę  za  prace wykonaną  i  zakończoną  pod  każdym  względem.  Uważa  się,  że
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na
to  czy  zostały  określone  czy  zasugerowane,  zawarte  we  wszystkich  częściach
niniejszej  SIWZ  i  Projekcie  umowy.  Mając  na  uwadze  powyższe,  kwota  winna
zawierać  wszystkie  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie  ryzyko  związane  z
koniecznością wykonania całości prac objętych Umową.

8.  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 rozliczyć zgodnie z  tymi przepisami.
Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak takowej informacji
oznaczać  będzie,  iż  wybór  oferty    NIE  BĘDZIE    prowadzić  do  powstania  u  
Zamawiającego obowiązku podatkowego.

     

ROZDZ. XIV. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

1. Zamawiający dokona wyboru  najkorzystniejszej  oferty, spośród ważnych ofert  
złożonych w postępowaniu przy zastosowaniu kryteriów:

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze  oferty,
wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:  
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz montażowe wraz z

materiałami 5 %

3. Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne 25 %
4. Długość okresu gwarancji na inwertery 10 %

2.1 Kryterium „Cena” 
a) znaczenie kryterium - Lcena (waga 60%);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”: 

Lcena = (Cmin / C) x 100 pkt x 60 % 
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena brutto w ofercie z najniższą ceną
C - cena brutto w ofercie ocenianej 
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Cenę należy podać w polskich złotych (PLN).
Cenę należy podać w wartości brutto tj. z podatkiem VAT.

2.2 Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz  montażowe
wraz z materiałami” 

a) znaczenie kryterium – Lg (waga 5%);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty bu-

dowlane oraz  montażowe wraz z materiałami”: 

Oferta z gwarancją 60 miesięcy i powyżej 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punk-
tów – 100 przemnożona przez wagę kryterium. 
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 36 miesięcy. 
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 12 miesięcy. Wykonawca
oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 12 miesięcy lub o
wielokrotność 12 miesięcy, tj. odpowiednio do  48, 60 miesięcy. 
Lg = [(Gn-36) / (G-36)] x 100 pkt x 5% 
gdzie:
Lg -  liczba  uzyskanych  punktów dla  kryterium „Długość  okresu gwarancji  na roboty
budowlane  oraz  montażowe  wraz  
z materiałami” ocenianej oferty
Gn – okres gwarancji ocenianej oferty 
G -  najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy
niż 60 miesięcy)

2.3 Kryterium „Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne” 
a)znaczenie kryterium – Lgpv (waga 25%);
b)opis sposobu oceny ofert według kryterium „Długość okresu gwarancji na moduły foto-
woltaiczne”: 

Oferta z gwarancją 20 lat i powyżej 20 lat otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 prze-
mnożona przez wagę kryterium. 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie gwarancję poniżej 10 lat, oferta zostanie odrzu-
cona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. 
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 10 lat. 
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 1 roku. Wykonawca ofe-
rując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 1 roku lub o wielokrot-
ność 1 roku. 
Lgpv = [(Gnpv-10) / (Gpv-10)] x 100 pkt x 25% 
gdzie:
Lgpv - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Długość okresu gwarancji na moduły
fotowoltaiczne” ocenianej oferty
Gnpv – okres gwarancji ocenianej oferty 
Gpv -  najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy
niż 20 lat)
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2.4 Kryterium „Długość okresu gwarancji na inwertery” 
a)znaczenie kryterium – Lgi (waga 10%);
b)opis sposobu oceny ofert według kryterium „Długość okresu gwarancji na inwertery”: 

Oferta z gwarancją 15 lat i powyżej 15 lat otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 prze-
mnożona przez wagę kryterium. 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie gwarancję poniżej 5 lat, oferta zostanie odrzu-
cona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. 
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 5 lat. 
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 1 roku. Wykonawca ofe-
rując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 1 roku lub o wielokrot-
ność 1 roku. 
Lgi = [(Gni-5) / (Gi-5)] x 100 pkt x 10% 
gdzie:
Lgi - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Długość okresu gwarancji na inwertery”
ocenianej oferty
Gni – okres gwarancji ocenianej oferty 
Gpi -  najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy
niż 10 lat)

2.5 Całkowita wartość punktowa oferty liczona będzie wg wzoru
Lp = Lcena + Lg + Lgpv + Lgi

2.6 Oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska 
najwyższą liczbę punktów,  obliczoną według wzoru 4, uznana zostanie za 
najkorzystniejszą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie  lub więcej  ofert  otrzyma taką  samą  punktację,  Zamawiający  spośród  tych  ofert
wybierze ofertę  z  najniższą ceną,  a jeżeli  zostały złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez
siebie określonym ofert dodatkowych. 

ROZDZ. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę

albo  miejsce  zamieszkania   i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania
działalności  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i
nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację;
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2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni  z postępowania,  podając uzasadnienie
faktycznie i prawne;

3) Wykonawcach,  których  oferty  odrzucono,  podając  uzasadnienie  faktycznie  i
prawne;

4) unieważnieniu postępowania;
5) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem lub e-mail zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego  przed  upływem  5-dniowego  terminu,  jeżeli  w  postępowaniu  zostanie
złożona tylko jedna oferta.

3. Ponadto Zamawiający informacje,  o których mowa w pkt. 1, zamieszcza na stronie
internetowej  www.dps-raudarozaniecka.pl  oraz  w  miejscu  publicznie  dostępnym w
swojej siedzibie.

ROZDZ. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy -
zawartym w załączniku Nr 7 do SIWZ.

2. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną
przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i
wątpliwości  dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji,
zgodnie z art. 38 PZP. 

3. Zakazuje się  istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści  oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

4. W  przypadku  wniesienia  odwołania,  aż  do  jego  rozstrzygnięcia,  Zamawiający
wstrzyma podpisanie umowy.

5. W  przypadku  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem
umowy należy przedłożyć  umowę regulującą  współpracę  tych podmiotów (umowa
konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy (o ile  było wymagane),  zamawiający  może wybrać
ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich
ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Za uchylanie się  od zawarcia umowy w sprawie  przedmiotowego zamówienia
Zamawiający  uzna  również:  dwukrotne, nieusprawiedliwione  niestawienie  się
Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

8. Okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3  i  4  uprawniają  Zamawiającego  do
zastosowania dyspozycji wynikających z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp oraz uruchomienie
sankcji w postaci zatrzymania wadium (art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp) – o ile było
ono wymagane.

9. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze  sobą  dokumenty  potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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10. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy
przedstawienia  umowy  regulującej  współpracę  tych  Wykonawców.  Umowa  taka
winna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób  współdziałania,  zakres  prac
przewidzianych  do  wykonania  każdemu  z  nich,  solidarną  odpowiedzialność  za
wykonanie zamówienia,  oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji  przedmiotu  zamówienia,  gwarancji  i  rękojmi),  wykluczenie  możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.

11.  Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr
7 do niniejszej SIWZ.

12.  Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
13. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 
projektem umowy ubezpieczenia OC (o ile wymagane, bądź o ile nie było wymagane w 
spełnieniu warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej).
14. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za

najkorzystniejszą przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy opracowany metodą
kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej i elektronicznej..

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – liczba zadań 1.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie czynności zamówienia podwykonawcy:
1)  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.
      2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy,

stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3)  Stosownie do treści  art.  36b ust.  2  ustawy Pzp, Zamawiający informuje,  iż 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.

4) Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania
części  zamówienia  na  roboty  budowlane  następuje  w  trakcie  jego  realizacji,
wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w
art.  25a  ust.  1,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

5)  Zgodnie  z  art.  36ba  ust.  2  jeżeli  zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego
podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,  wykonawca  obowiązany  jest
zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia  wykonania  części
zamówienia podwykonawcy.

4. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert wariantowych;
2) możliwości udzielania zamówień uzupełniających;
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3) zawarcia umowy ramowej;
4) rozliczania w walutach obcych;
5) aukcji elektronicznej;
6) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp;

5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach:
1) określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
2) polegających na zmianie materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową

i umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie
będą  powodowały  wzrostu  wynagrodzenia  umownego  Wykonawcy  oraz  będą
spełniały  wymogi  stawiane  w  dokumentacji  stanowiącej  opis  przedmiotu
zamówienia,  jak również wystąpią  na skutek zaistnienia przykładowych, niżej
wymienionych okoliczności:
a) spowodują poprawienie parametrów technicznych,
b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, 
c) wynikają z braku dostępności na rynku,
d) wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów,

3) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w 
przypadku:
a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska

żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
robót lub odbiorów,
d) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej,
e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz

samorządowych,  zmiany obowiązującego  prawa,  wyniki ekspertyz,  wyroki
sądowe itp.,

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy  lub  innemu podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale  VI   Ustawy   jak  dla  postępowań  poniżej  kwoty  określonej  w  przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

ZAŁACZNIKI
Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 3 - Oświadczenia  z art. 25a ust. 1ustawy P.z.p. dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania.
Załącznik Nr 4 - Oświadczenia  z art. 25a ust. 1ustawy P.z.p. dotyczące spełniania 

warunków udziału w     postępowaniu.
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 6 – Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów
Załącznik Nr 7 - Projekt umowy.
Załącznik Nr 8 – Wykaz osób
Załącznik Nr 9 – Wykaz usług i robót budowlanych.
Załącznik Nr 10 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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