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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Zamawiający: Gmina Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, tel. +48/34 355-01-21, 
faks +48/34 355-00-49, e-mail: a.milek@lelow.pl adres strony internetowej: 
www.biplelow.pl 

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

1) w SIWZ Zamawiający powołuje się na następujące ustawy i rozporządzenia: 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. 

poz. 1843) zwana dalej ustawą PZP; 
b)  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145) zwana 

dalej KC; 
c) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1010) zwana dalej ustawą o z.n.k.; 
d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) zwana 

dalej ustawą PB; 
e) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266), 

zwana dalej ustawą o wyrobach; 
f) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U. 2019 poz. 2447) zwane dalej Rozporządzeniem; 

g) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 755), 
zwana dalej ustawą Pe; 

h) ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018 poz. 
2389), zwana dalej ustawą o OZE. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Tytuł przedsięwzięcia: 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule 
zaprojektuj i wybuduj 

planowanego do realizacji w ramach Projektu: 
„Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w 
budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów” 

3.2. Kod CPV: 

Część 1 
 
Instalacje fotowoltaiczne: 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
09332000-5 Instalacje słoneczne 
44112410-5 Konstrukcje dachowe 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
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71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
71314100-3 Usługi elektryczne 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 
 
Część 2 
Pompy ciepła:  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
71314100-3 Usługi elektryczne 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
71334000-8 Mechaniczne usługi inżynieryjne 
 

3.3. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć 
ofertę na jedną lub obie części. 
 
Część 1 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), 
wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury 
włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem 
instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji oraz 
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy 193,48 
kWp (0,19348 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Lelów. Łącznie 12 szt. instalacji zainstalowanych na 10 obiektach 
użyteczności publicznej. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się 
montaż instalacji na dachu budynku (7 szt.), gruncie (5 szt.): 
1. Wiejski Dom Kultury i Sportu 5,88 kWp 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie: Szkoła Podstawowa Lelów, Hala Sportowa 
Lelów, Gimnazjum Lelów 7 kWp + 11,76 kWp + 35 kWp = 53,76 kWp 
3. Oczyszczalnia ścieków Lelów 35 kWp 
4. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie 7 kWp 
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie 3,08 kWp 
6. Hydrofornia Lelów 35 kWp 
7. Świetlica Wiejska w Staromieściu 7 kWp 
8. Świetlica Wiejska w Lgocie Błotnej 7 kWp 
9. Hydrofornia Mełchów 19,88 kWp 
10. Urząd Gminy Lelów 19,88 kWp 
Wykonawca zobowiązany jest wszystkie projekty dotyczące instalacji powyżej 6,5 kWp 
uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
 Cześć 2 
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie 10 szt. pomp ciepła typu powietrze-
powietrze o nominalnej wydajności grzewczej nie mniejszej niż: 5,45 kW każda, w trzech 
budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów (dla każdego obiektu osobny 
projekt), wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie wraz z 
przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Pompy zostaną 
zlokalizowane w nieruchomościach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lelów 
zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Lp. Lokalizacja 
Liczba 

pojedynczych 
instalacji [szt.] 

Moc łączna instalacji 
[kW] 

1 Wiejski Dom Kultury i Sportu 
Turzyn 68, 42-235 Lelów 

3 
16,35 

2 Świetlica Wiejska w Staromieściu 
Staromieście 26 

3 
16,35 

3 Świetlica Wiejska w Lgocie Błotnej 
Lgota Błotna 50 

4 
21,80 

RAZEM 10 54,50 

 
Zapisy dotyczące wszystkich części: 
2) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający określił w nim minimalne, wymagane parametry 
techniczne urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,  
 
3) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych 
niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta 
zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ,  
 
4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, 
sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące 
przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z 
legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację 
uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski,  
 
5) wyroby budowlane, urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia 
muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od 
wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach 
oraz ustawą PB.  
 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, 
wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi 
przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Nie dopuszcza się wykonania obiektu 
budowlanego oraz stosowania, dostawy urządzeń, materiałów itp. jako prototyp, seria 
próbna. 

3.5. Wykonawca wbuduje i zamontuje wyłącznie urządzenia nowe. 
3.6. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu, musi to zgłosić 

zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja PFU będzie udostępniana 
(wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót rozbiórkowych i robót 
budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
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lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.); 

3.8. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a. PZP 
zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy). 
robotników budowlanych wykonujących prace polegające na: 
a) wykonywaniu prac instalacyjnych; 
b) wykonywaniu prac elektrycznych; 
c) wykonywaniu prac hydraulicznych; 
d) wykonywaniu prac monterskich; 
e) robotach remontowych i renowacyjnych; 
f) robotach ogólno-budowlanych. 
 
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. 
następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 
dostawców materiałów budowlanych.  

3.8.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarczy przedstawicielowi 
zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których 
mowa w pkt. 3.8., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i 
dalszych podwykonawców) oraz „Wykaz Pracowników świadczących roboty budowlane” 
(listę tych osób - pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które 
muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy 
wykonawcy.  

3.8.2. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co 
zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na 
podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne 
za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 
potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub 
jego przedstawicieli. 

 
3.9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy 

doprowadzić teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja po nim 
odbywała się bez zakłóceń (względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i ewakuacji). 

3.10. Termin gwarancji i rękojmi. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane usługi 
projektowe, roboty budowlano-montażowe i użyte materiały/urządzenia. Okres rękojmi 
na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 60 miesięcy. Okres 
rękojmi na wykonane roboty wynosi minimum 60 miesięcy, licząc od dnia 
protokolarnego odbioru końcowego robót, zgodnie z oświadczeniem złożonym w 
załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularzu ofertowym”. Okres gwarancji minimum na 
urządzenia oraz użyte materiały określa szczegółowo PFU. 

3.11. Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład 
instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła określonych w PFU, Wykonawca, którego 
oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem 
umowy do dostarczenia kart katalogowych i innych dokumentów wskazanych w PFU 
potwierdzających zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w PFU. 
 

4. Termin wykonania zamówienia: 
4.1. Rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy. 
4.2. Zakończenie całości robót nie później niż do dnia: 

do 30 października 2020 r. 
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4.3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,o którym 
mowa w pkt. 4.2 w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn lezących po stronie 
Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 
szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne,  
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez 
inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 

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

d) wystąpienia nieprzewidzianych robót mających wpływ na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu 
umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie tego terminu, o okres 
niezbędny do realizacji w/w robót. 
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania w/w. 
okoliczności, celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu 
realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w 
którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu 
wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę 
wynagrodzenia. 

4.4. Za zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony uznają podpisanie protokołu 
odbioru końcowego. 

4.5. Wszystkie przewidywane zmiany określa wzór umowy. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
5.1. nie podlegają wykluczeniu;  
5.2. spełniają następujące warunki dotyczące udziału w postępowaniu: 

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 
Dla części 1 

Zdolność techniczna 
5.2.3.1. Zamawiający uzna w/w. warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje, że 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dokumentacje 
projektowe instalacji fotowoltaicznych w ilości co najmniej 2 szt. na łączną 
wartość co najmniej 2000,00 zł.  
Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. 
 
Zamawiający uzna również w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
udokumentuje, że wykonał budowę instalacji fotowoltaicznych w formule 
zaprojektuj i wybuduj w ilości co najmniej 2 szt. o wartości co najmniej  
25 000,00 zł brutto każda. 
 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:  
wykaz usług wykonanych - dokumentacji projektowych, a w przypadku świadczeń 
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okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane. 
Wzór załącznika stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 
 
dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
Uwaga: 
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy 
Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W 
tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji projektowej 
(ewentualnie roboty w formule zaprojektuj-wybuduj) w całości przez jednego z uczestników 
konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia 
polega na zasobach innego podmiotu – przez ten podmiot. 
 
5.2.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje, że 

zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:co najmniej 
dwie roboty budowlane polegającej na budowie, przebudowie, remoncie lub 
wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych 
o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto każda. 
 
Zamawiający uzna również w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
udokumentuje, że wykonał budowę instalacji fotowoltaicznych w formule 
zaprojektuj i wybuduj w ilości co najmniej 2 szt. o wartości co najmniej  
25 000,00 zł brutto każda. 

 
Powyższy warunek udziału powinien wynikać z załączonego wykazu wykonanych robót 
budowlanych – wg załącznika nr 6 SIWZ, oraz powinien być potwierdzony dokumentami, że 
prace te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(poświadczenia, referencje itp.) 
 
Uwaga: 
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy 
Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W 
tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania, roboty budowlanej, 
(ewentualnie roboty w formule zaprojektuj-wybuduj) w całości przez jednego z uczestników 
konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia 
polega na zasobach innego podmiotu – przez ten podmiot. 
 
Zdolność zawodowa 
5.2.3.3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje 

lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane 
tj.:  
a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych 
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minimum 2 instalacji fotowoltaicznych; 
b) projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadająca 

uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez 
ograniczeń);  

c) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję 
kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do 
wykonania minimum 2 instalacji fotowoltaicznych; 

d) kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
 
Zamawiający dopuszcza pełnienie danych funkcji przez jedną osobę pod 
warunkiem spełnienia pozostałych warunków, w tym posiadanych uprawnień do 
wykonywania zawodu i wymaganego doświadczenia. 

 
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium 
RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 
12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 
poz. 2272) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117). 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:  
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Powyższe punkt należy w zależności od części odpowiednio opisać w przedkładanym wykazie 
osób wg załącznika nr 7a do SIWZ. 
 

Dla części 2 

Zdolność techniczna 
5.2.3.4. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje, że 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dokumentacje 
projektowe instalacji pomp ciepła lub klimatyzacji w ilości co najmniej 2 szt. 
na łączną wartość co najmniej 2.000,00 zł. 
Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. 
 
Zamawiający uzna również w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
udokumentuje, że wykonał budowę instalacji pomp ciepła lub klimatyzacji w 
formule zaprojektuj i wybuduj w ilości co najmniej 2 szt. o wartości co najmniej 
20 000,00 zł brutto każda 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:  
wykaz usług wykonanych - dokumentacji projektowych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane.  
Wzór załącznika stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 
 
dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
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lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu 
 
Uwaga: 
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy 
Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W 
tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji projektowej, 
(ewentualnie roboty w formule zaprojektuj-wybuduj) w całości przez jednego z uczestników 
konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia 
polega na zasobach innego podmiotu – przez ten podmiot. 
 
5.2.3.5. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje, że 

zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:co najmniej 
dwie roboty budowlane polegającej na budowie, przebudowie, remoncie lub 
na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji pomp ciepła lub 
klimatyzacji o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto każda. 
 
Zamawiający uzna również w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
udokumentuje, że wykonał budowę instalacji pomp ciepła lub klimatyzacji w 
formule zaprojektuj i wybuduj w ilości co najmniej 2 szt. o wartości co najmniej 
20 000,00 zł brutto każda. 
 

Powyższy warunek udziału powinien wynikać z załączonego wykazu wykonanych robót 
budowlanych – wg załącznika nr 6 SIWZ, oraz powinien być potwierdzony dokumentami, że 
prace te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(poświadczenia, referencje itp.) 
 
Uwaga: 
Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy 
Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W 
tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania, roboty budowlanej, 
(ewentualnie roboty w formule zaprojektuj-wybuduj) w całości przez jednego z uczestników 
konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia 
polega na zasobach innego podmiotu – przez ten podmiot. 
 
5.2.3.6. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje 

lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane 
tj.:  

a. projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci 
zaprojektowanych minimum 2 instalacji pomp ciepła; 

b. kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub 
koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 2 instalacji 
pomp ciepła; 
 
Zamawiający dopuszcza pełnienie danych funkcji przez jedną osobę pod 
warunkiem spełnienia pozostałych warunków, w tym posiadanych uprawnień 
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do wykonywania zawodu i wymaganego doświadczenia. 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:  
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Powyższe punkt należy w zależności od części odpowiednio opisać w przekładanym wykazie 
osób wg załącznika nr 7b do SIWZ. 
 

 
 

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

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4 
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
5.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni 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, tj. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na roboty budowlane (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp) 
polega na wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu 
podmiotu trzeciego, ten podmiot trzeci musi wziąć udział w realizacji 
zamówienia jako podwykonawca Wykonawcy, w zakresie w którym udostępnił 
swoje zasoby Wykonawcy (art. 36b ust. 1 w zw. z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). 

5.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–22. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w 
oświadczeniu własnym informacje o tych podmiotach (art. 25a ust. 3 ustawy Pzp); 

5.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeślipodmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli 
zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu, 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

5.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

5.6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 
podwykonawcom, zobowiązany jest okreslić w formularzu ofertowym części zamówienia, 
jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy lub podwykonawcom oraz wskazać 
nazwę lub nazwy firmy lub firm podwykonawcy lub podwykonawców (art. 36b ust. 1 
ustawy Pzp).  

5.7. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług (art. 36b ust. 1a i 1b ustawy Pzp) 

5.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 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 w formie pisemnej (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

5.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 5.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub 
wszyscy wykonawcy łącznie. 

5.10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo. Etap I 

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 
informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem. Załączniki nr 2 i 3 do 
SIWZ. 

6.2. Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie 
podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.  

6.3. Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 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 
oświadczeniu własnym, o którym mowa powyżej. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
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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. Wskazane 
oświadczenie należy dołączyć do oferty. (wzór stanowi załącznik nr 12 do SIWZ) 
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 w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. W związku z tym 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu własnym informacje o tych 
podmiotach (art. 25a ust. 3 ustawy Pzp). 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako 
najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty 
podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z 
postępowania tego podmiotu oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania 
spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt. 8.3 SIWZ). 

6.5. Zastosowanie procedury, o której mowa w Art. 24aa Ust. 1 Ustawy Pzp. 

Zamawiający zastosuje procedurę, której mowa w art.24aa ust.1 ustawy pzp. 
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej 
oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń 
wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek 
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w 
SIWZ, po czym dopiero 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 lub 2 ustawy Pzp. W przypadku 
procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”), 
stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie 
aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje 
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku prowadzenia 
postępowania w „procedurze odwróconej” obowiązują takie same zasady jak w każdym 
postępowaniu, jeśli chodzi o załączenie wskazanych oświadczeń do oferty, tj. oświadczenia 
są składane wraz z ofertą, choć w tej szczególnej procedurze podlegają ocenie dopiero na 
zakończenie oceny ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji 
rankingowej). 

 
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
7.1 Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowanu w przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień; 
7.2 Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Wykonawcę: 

7.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzytelności przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacjię jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 poz. 243) 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 
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jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498); 

7.2.2 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 
stosownych środków dowodowych; 

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

7.2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności 

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

7.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.  

7.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 lub ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.  

7.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt.7.5. 

7.7 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania oraz dokumenty składane na wezwanie 
Zamawiającego. 

8.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, w formie oryginału. 
8.1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób 

fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji: składa także w oświadczeniu własnym oświadczenia dla każdego z tych 
podmiotów. 

8.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji. 

8.1.3 Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na 
zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić 
odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców. 

8.1.4 Dokumenty wskazane w pkt 8.1.1, 8.1.2, i 8.1.3 muszą potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria 
selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

8.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 PZP Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP 
Załącznik nr 4. 

8.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia - dokumenty 
składane na wezwanie Zamawiającego. 

8.3.1 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; 

8.3.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8.3.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

8.3.4 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, potwierdzających 
spełnienie warunku opisanego w pkt 5.2.3.2 dla części 1 i 5.2.3.5 dla części 2 
sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.  

8.3.4.1 Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  

8.3.4.2 oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa 
oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku 
możliwości uzyskania poświadczenia. 

8.3.5 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Potwierdzających spełnienie warunku opisanego w 
pkt 5.2.3.1 dla części 1 i 5.2.3.4 dla części 2 sporządzonego zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

8.3.6 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.; 
potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 5.2.3.3 dla części 1 i 
5.2.3.6 dla części 2 sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7a odpowiednio dla 
części 1 i załącznikiem nr 7b odpowiednio dla części 2 do SIWZ. 

8.3.7 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;  

8.3.8 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ; 

8.3.9 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 10 do SIWZ; 

8.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1-8.3.3 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

8.4.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
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decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

8.4.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
8.4 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. Terminy określone w pkt 8.4 stosuje się.  

8.6 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 8.1 SIWZ, 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 wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.7 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

8.9 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 należy złożyć w formie 
oryginału. 

8.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski. 

8.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w pkt 8.3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 
sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski. 

8.12 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z 
oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być 
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca 
polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub 
sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

8.13 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką 
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 



 

Strona 16 z 26 

GR.271.2.2020 
 

8.14 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach 
tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 8.8, 
8.12 i 8.13 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów 
wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 
dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z 
informacją o liczbie poświadczanych stron. 

8.15 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.12 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
9.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca 
nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji 
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu lub pisemnie. Zamawiający żąda 
każdorazowo potwierdzenia otrzymania, dokumentów lub informacji, pocztą 
elektroniczną, faksem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania 
Zamawiającego do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokument lub 
informacji. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Wykonawca 
otrzymał informację za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub pisemnie. Adresy poczty 
elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 i 9 niniejszej specyfikacji. 

9.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres 
email, lub numer faksu podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

9.3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
Artur Miłek, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 122 e-mail: a.milek@lelow.pl w godz. 7.30 - 
14.00 - w zakresie procedury przetargowej. 
Radosław Dziura, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 122 e-mail: r.dziura@lelow.pl w godz. 
7.30 - 14.00 - w zakresie przedmiotu zamówienia. 
 

 
10. Wymagania dotyczące wadium 
10.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 
Dla części 1 

12 000,00 złotych 

Słownie: 

dwanaście tysiący złoty  

 
Dla części 2 

1 500,00 złotych 

Słownie: 

tysiąc pięćset złoty  

 
10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310). 

10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
bankowy zamawiającego: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek 
Urzędu Gminy Lelów: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia Lelów nr 
rachunku: 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006, z adnotacją odpowiednio:  

„wadium – numer sprawy GR.271.2.2020 – część 1” 

mailto:a.milek@lelow.pl
mailto:r.dziura@lelow.pl
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„wadium – numer sprawy GR.271.2.2020 - część 2” 

 
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 
10.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie 

się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
10.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 
pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
powinna zawierać następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b. kwotę gwarancji, 
c. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 
d. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 
pośrednictwa podmiotów trzecich . 

10.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert. 

11. Termin związania ofertą wynosi: 

30 dni 

 
12. Opis sposobu przygotowania ofert: 
12.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
12.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę części 

zamówienia, ale na pełen zakres danej części zamówienia. 
12.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
12.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
12.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
12.6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 
12.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 

być parafowane przez wykonawcę. 
12.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

12.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi 
zostać dołączone do oferty.  

12.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
12.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 
12.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania 
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ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w 
art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2018 r. poz. 419 z późn. zm.), zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 
inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
12.15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 
1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 i 3 do SIWZ, 

c) Odpis właściwego rejestru CEiDG, KRS bądź wskazanie ogólno dostępnej, bezpłatnej 
bazy danych, gdzie aktualny dokument się znajduje; 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1, 5.5.4 i 6.4 SIWZ – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

12.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

12.17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

Gmina Lelów 
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 
 oferta na: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie 
Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj”  

w ramach Projektu: 
„Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w 
budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów” 

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 24.03.2020 r.,  o godzina 12:30 

 
12.18. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.W przypadku 
braku w/w. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej 
nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

12.19. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

12.20. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału 
przed upływem terminu składania ofert tj.:  

dnia 24.03.2020 r. do godziny 12:00 

w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Urzędu Gminy. Oryginał gwarancji lub 
poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty oznaczonej „wadium” w której składa 
ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części 
łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą). 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
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Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w 

Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów (piętro) w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godziny 
12:00 

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 24.03.2020 r.,                          
o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18. 

 
14. Opis sposobu obliczania ceny. 

14.1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny, zgodnie z 
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 178) w złotych polskich z dokładnością do 
jednego grosza. 

Cenę oferty należy podać w formie:ryczałtu.  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145) ten rodzaj 
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia. 

Cena winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia                         
w szczególności: podatku VAT w wysokości 23%, ewentualnego zorganizowania, 
zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, mediów używanych do wykonania zadania 
- woda, energia elektryczna, koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
prowadzonych robót, koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 
porządkowych, koszt wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki i innych odpadów 
powstałych podczas budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z 
badaniami i odbiorami wykonanych robót, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
14.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w Formularzu ofertowym cenę 

całkowitą ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podał cenę 
jednostkową na daną moc instalacji zgodnie z tabelą umieszczoną w formularzu 
ofertowym. Cena ryczałtowa musi zawierać prace projektowe, dostawy, montaż oraz 
wszelkie inne koszty jakie wynikają z „Programu funkcjonalno-użytkowego” oraz jakie 
wynikną w trakcie realizacji prac projektowych, dostaw, montażu i serwisowania. 

14.3. Cenę ofertową brutto należy wyliczyć przez dodanie wartości netto zamówienia oraz 
wyliczonej od niej wartości podatku od towarów i usług (VAT). Wartości te należy wpisać w 
Formularzu ofertowym. 

14.4. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

14.5. Podanie błędnej stawki podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty, jako 
zawierającej błąd nie dający się poprawić. 

14.6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokość podatku i ceny brutto 
umowy ulegnie zmianie. 

 
15. Opis kryteriów i sposób oceny ofert: 
 

Dla Części 1 
 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować 
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będą przedstawione niżej kryteria: 

 
15.1. kryterium – cena, (brutto) 

waga kryterium 60%. 
oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt.  

 
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:  
  

       C min 
  Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 60% x 100, 
       C i 
 gdzie: 

C min – najniższa cena oferty  
C i      – cena ocenianej oferty 
 
15.2. kryterium – współczynnik temperaturowy modułu fotowoltaicznego:  

 
a) waga kryterium 15% 

b) oferta otrzyma za współczynnik temperaturowy Pmax 

- 0,40 %/°C - 0 pkt 
- 0,39 %/°C - 5 pkt 
- 0,38 %/°C - 10 pkt 
- 0,37 %/°C i więcej - 15 pkt 

 
15.3. kryterium – Wyposażenie instalacji w ochronę przeciwpożarową:  

Instalacja powinna spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-4-4-41 w 
zakresie napięćbezpiecznych instalacji elektrycznej po stronie DC. Dodatkowo 
instalacja powinna spełnić wymagania normy IEC60947 w zakresie rozłączenia 
DC. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia rozwiązania 
spełniającego w/w wymagania. 

a) waga kryterium 15%. 
b) oferta otrzyma za wyposażenie instalacji w ochronę przeciwpożarową: 

 Tak - 15 pkt.   
 Nie - 0 pkt. 

 
15.4. kryterium – kwalifikacje montera instalacji fotowoltaicznych: 

a) waga kryterium 10%. 
b) jeżeli wśród osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego 

zamówienia - monterzy instalacji fotowoltaicznych, przynajmniej jeden 
posiadać będzie Certyfikat Instalatora OZE (certyfikat wydany przez 
akredytowanego organizatora szkoleń, powołanego przez Prezesa Urzędu 
Dozoru Technicznego), to posiadanie wyższych kwalifikacji przez te osoby 
wpłynie na jakość wykonania zamówienia, a to będzie punktowane przez 

 Kryterium Waga Liczba punktów 

1 Cena 60% 60 

2 
Współczynnik temperaturowy modułu 
fotowoltaicznego 

15% 15 

3 
Wyposażenie instalacji w ochronę 
przeciwpożarową 

15% 15 

4 
Kwalifikacje montera instalacji 
fotowoltaicznych 

10% 10 

Razem 100 
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Zamawiającego: 
0 osób – 0 pkt. 
1 osoba - 5 pkt. 
2 osoby i więcej – 10 pkt. 
 

15.5. W przypadku braku wskazania (czytaj nie wpisania) lub zaznaczenia kilku wariantów 
przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” współczynnika 
temperaturowego modułu fotowoltaicznego zaoferowanego do montażu w ramach 
zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie atr. 89 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ.  

15.6. W przypadku braku wskazania lub zaznaczenia kilku wariantów przez Wykonawcę 
wyposażenia instalacji w ochronę przeciwpożarową w załączniku nr 1 do SIWZ 
„Formularz ofertowy”, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie atr. 89 ust. 
1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. 

15.7. W przypadku braku wskazania lub zaznaczenia kilku wariantów przez Wykonawcę 
kwalifikacji montera instalacji fotowoltaicznych w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz 
ofertowy”, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie atr. 89 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. 

15.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów 
po zsumowaniu ilości punktów uzyskanych w 4 kryteriach łącznie (obliczona do 2 miejsc 
po przecinku).  

15.9. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po 
przecinku nie ulega zmianie. 

15.10. W przypadku uzyskania równej sumarycznej ilości punktów (z 4 kryteriów 
łącznie) porównywanych ofert o kolejności decydować będzie najniższa cena.  

 

Dla Części 2 
 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować 
będą przedstawione niżej kryteria: 
 

 Kryterium Waga Liczba punktów 

1 Cena 60% 60 

2 
Wydłużenie okresu rękojmi na 
roboty budowlane 

35% 35 

3 
Jakość wykonania zamówienia - 
kwalifikacje montera instalacji pomp 
ciepła  

5% 5 

Razem 100 

 
 
15.11. kryterium – cena, (brutto) 
waga kryterium 60%. 

oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt.  
 
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru: 

       C min 
  Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 60% x 100, 
       C i 

gdzie: 
C min – najniższa cena oferty  
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C i      – cena ocenianej oferty 
 
 
15.12. kryterium – wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane: 

a) waga kryterium 35%. 
b) oferta otrzyma za wskazany okres rękojmi: 

 84 miesiące - 15 pkt,   
 72 miesięcy - 10 pkt,  
 60 miesięcy - 0 pkt 

 
15.13. kryterium - kwalifikacje montera instalacji pomp ciepła: 
 

a) waga kryterium 5%. 
b) jeżeli wśród osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego 

zamówienia - monterzy instalacji pomp ciepła, przynajmniej jeden posiadać 
będzie Certyfikat Instalatora OZE (certyfikat wydany przez akredytowanego 
organizatora szkoleń, powołanego przez Prezesa Urzędu Dozoru 
Technicznego), to posiadanie wyższych kwalifikacji przez te osoby wpłynie na 
jakość wykonania zamówienia, a to będzie punktowane przez Zamawiającego 
5 punktami. 

 
 
15.14. W przypadku braku wskazania (czytaj nie wpisania) lub zaznaczenia kilku 

wariantów przez Wykonawcę okresu rękojmi na roboty budowlane zaoferowanego w 
ramach zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie atr. 89 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. 

15.15. W przypadku braku wskazania lub zaznaczenia kilku wariantów przez 
Wykonawcę kwalifikacji montera instalacji pomp ciepła w załączniku nr 1 do SIWZ 
„Formularz ofertowy”, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie atr. 89 ust. 
1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. 

15.16. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość 
punktów po zsumowaniu ilości punktów uzyskanych w 3 kryteriach łącznie (obliczona do 
2 miejsc po przecinku).  

15.17. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 
mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

15.18. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki samo bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

 
16. Formalności związane z zawarciem umowy. 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wykonawcą, zostanie podpisana umowa, której wzór 
stanowi załączniki nr 11 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony 
w informacji o wynikach postępowania.  
 
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.1. Wysokość zabezpieczenia. 
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia 
przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy: 

w wysokości 8% ceny brutto podanej w ofercie.  

Sposób wnoszenia zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
a) pieniądzu, 
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b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.), 
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 
 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lelów:  
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia Lelów  
nr rachunku: 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006. 
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie 
Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18,  
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane roboty budowlane. 
 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 
 
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu 
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli 
Zamawiający wymaga, aby z dokumentu wynikało, iż kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości 
zabezpieczenia.   
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.  

 
17.2. Poręczenie lub (i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz 

zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. 
Zamawiający ma prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia. 

17.3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenie zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy: 
a) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty dotychczasowego 
zabezpieczenia, 

b) wypłata, o której mowa w pkt a) nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
18. Wzór umowy. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
18.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, 

której wzór stanowi załączniki nr 11 do niniejszej specyfikacji. 
18.2. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500 tyś. 
złotych brutto, w przypadku Części 1 i 50 tyś. złotych brutto, w przypadku 
Części 2  na jedno i wszystkie zdarzenia, przez cały okres obowiązywania umowy. 
Wykonawca zobowiązuję się przedłożyć opłaconą polisę ubezpieczeniową przed 
zawarciem umowy. 
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18.3. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy PZP. 

18.4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem 
umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować 
wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 
§1 i nast. KC. 

18.5. 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. 

 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także 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 ostępowań poniżej kwoty określonej w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy. 

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

 
20. Informacje uzupełniające. 
20.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę części 

zamówienia, ale na pełen zakres danej części zamówienia. 
20.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
20.3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

20.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
20.5. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 
20.6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
20.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
20.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20.9. Zamawiający przewidział w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z 

realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

20.10. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 
zamówienia przez wykonawcę. 

20.11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące 
Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 
Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 
wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 
przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą 
końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną 
zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców 
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potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie 
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla 
Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

20.12. Umowy o podwykonawstwo zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest 
mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą 
dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 10 000 zł. 

20.13. Informacja w sprawie ochrony wykonawców- osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Wójt Gminy Lelów, ul. 
Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, tel. 34 355 01 21, fax 34 355 00 49;  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lelów jest Pani mgr 
Katarzyna Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy 
Lelów” nr sprawy: GR.271.2.2020, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy PZP;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

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

8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do 
sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO 
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 
prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO 
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
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lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Załączniki do specyfikacji:  
1. zał. nr 1 – Formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców; 
2. zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu; 
3. zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
4. zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; 
5. zał. nr 5 – wykaz wykonywanych usług; 
6. zał. nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych; 
7. zał. nr 7a - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – część 

1; 
8. zał. nr 7b - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – część 

2; 
9. zał. nr 8 - wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

10. zał. nr 9 - wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

11. zał. nr 10 - wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkachi opłatach 
lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170)  

12. zał. nr 11 – wzór umowy; 
13. zał. nr 12 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; 
14. Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU). 

Do wypożyczenia (p. Radosław Dziura, pok. nr 66):  

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule 
zaprojektuj i wybuduj” 

Lelów, dnia 24.01.2020 r.                                                           ZATWIERDZAM 

                                                                                             Wójt Gminy Lelów 

                                                                                               Krzysztof Molenda 
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