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 I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Radomin 

Radomin 1a, 87-404 Radomin, 

pow. golubsko-dobrzyński 

tel./fax  056-683-75-22 lub 056-683-75-12, e-mail: ug@radomin.pl, ugradomin@poczta.onet.pl 

 

II. Tryb zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze 

zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

  

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.radomin.pl  → BIP → Zamówienia Publiczne → Przetargi 2018.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. „Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 20 instalacji fotowoltaicznych o 

mocach: 3,10 kW, 4,96 kW, 5,27 kW, 6,20 kW, 7,75 kW, 8,06 kW oraz kolektora słonecznego na 

nieruchomościach osób prywatnych na terenie gminy Radomin.  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: SIWZ, dokumentacja projektowa,  

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z załącznikami jako materiał do obliczenia ceny ofert i 

sporządzenia zestawienia rzeczowo-finansowego (zestawienie wg wzoru jak w załączniku nr 1). Sporządzone 

przez wykonawcę zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania. 

Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca może 

sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez zamawiającego. 

 

2. Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów i rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi Normami 

przenoszonymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze zostały wskazane znaki 

towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, 

urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych 

parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania 

techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 

ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie 

gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót 

zgodnie z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w wyżej 

wymienionych dokumentach. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań 

równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów równoważności w postaci 

odpowiednich kart katalogowych. Brak wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich 

równoważności będzie traktowane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i 

urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej.  

 

Zgodnie z zapisami art. 30 ust 9 ustawy Pzp określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech 

materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w 

szczególności: adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zostało zawarte w dokumentacji 

projektowej.
 

 

http://www.radomin.pl/
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3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową, przedmiarem oraz specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: 

www.radomin.pl – BIP – Zamówienia Publiczne – Przetargi 2018, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w 

siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 14, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.  

 

4. Wymogi dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie art. 29 ust. 3a: nie dotyczy 

 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

09331000-8 Baterie słoneczne 

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

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

 

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części 

zamówienia, na które wykonawca może złożyć oferty. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej 

części zamówienia.  

Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.  

 

VI. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2019 r. 
 

VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP.  

 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 

dotyczące:  

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną co najmniej 600 000,00 zł. 

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Dla 1 części zamówienia: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 6 do SIWZ), które skieruje do 

realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: 

- 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności              

w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez ograniczeń. 
 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VII, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. Jeżeli podmiot,  na którego zasoby wykonawca się powołuje, nie spełnia 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia zamawiający żąda aby w 

wyznaczonym terminie wykonawca zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do 

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną o której mowa w Rozdziale VII. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 3. wystąpi wyłącznie w 

przypadku kiedy:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

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 13–23 i ust. 5.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia  zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.  

 

5. 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.  

6. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. 

 

VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. Dodatkowo zamawiający przewiduje 

wykluczenie wykonawcy:  

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, 1259, 1513, 1830 i 1844) 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, 978, 1166, 1259 i 1844);  

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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.  

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w 

rozdziale VIII.  pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 

ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia.  

 Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

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

składa oświadczenie o którym mowa w rozdziale  VIII. pkt 1 i 2. 

 

VIII.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
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złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust.1, takich jak:  

 

1. 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; 

 

2. 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; 

 

3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
 

4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

 

5. wykazu 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 – załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

6. próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz 

innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

zamawiającego; 
 

 VIII.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia: 

Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : 

 

 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 

Dokumenty, o których mowa powyżej w punktach, a) ppkt b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Dokument, o którym mowa powyżej w punkcie  a) ppkt a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je 



 
6 

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 

wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

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. 

 

VIII. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej : 

 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  (Załącznik nr 4) 

 

 VIII. 4. Inne dokumenty: 

1. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

2.  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów 

innych podmiotów)  

 

VIII. 5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczone kopii dokumentu wyłącznie, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

  Jeżeli wykonawca nie złoży 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, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

  

VIII. 6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznać się z 

całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralną część stanowią załączniki. Oferenci 

występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia. Oferty złożone po terminie lub przesłane pocztą, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym 

ogłoszeniu i w specyfikacji, nie będą otwierane ani rozpatrywane. 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.  

  

 IX.1.) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane będą w formie 

pisemnej, a także faksem lub e-mailem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem na podstawie art. 27 ust 2 ustawy p.z.p. każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

zawiadomienia czy pisma przez zamawiającego lub wykonawcę, korespondencja będzie uznana za niedokonaną. 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą w Urzędzie Gminy w Radominie. 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są: 

1.  Monika Jarosz - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – pok. Nr 7, I piętro - tel. 056-683-75-22 wew. 17  

2.  Emilia Miądzel - w zakresie procedury przetargowej - pok. Nr 7, I piętro - tel. 056-683-75-22 wew. 19 

Informacje dotyczące zamówienia udzielane będą, zarówno osobiście jak i telefonicznie, w godz. od 8.00 do godz. 

15.00, od poniedziałku do piątku.  
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 IX.2.) Wyjaśnienia SIWZ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

  1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

  2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

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

2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza  na stronie internetowej 

określonej w Rozdziale III niniejszej specyfikacji.  

4.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.  

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 

stosuje się odpowiednio. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania  ofertą: 30 dni  

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

 a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – zał. Nr 1), 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII,  

2. Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant podmiotów występujących wspólnie.  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku:  

a. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

b. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie, 

c. jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

d. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców występujących 

wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

e. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie, 

4. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

7. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana. Wszelkie 

poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności 
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oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

a. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta 

zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

b. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

c. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 

 

Uwaga: 

 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 

odtajnieniem.  

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

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy). 

 

10. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem 

terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale XIII pkt 2 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej 

informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert. 

1. Przystępujący do przetargu, każdy z oferentów winien złożyć ofertę na piśmie. W  formularzy ofertowym  należy 

podać cenę netto i brutto za jaką gotów wykonać wyżej określone prace oraz określić termin przystąpienia do 

wykonania zamówienia i jego zakończenia. 

2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 28.06.2019 r. do godz. 11:00 w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 I piętro, lub przesłać pocztą na adres zamawiającego, z adnotacją, na 

kopercie zewnętrznej: 

 

Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn.  

 „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin”  

„Nie otwierać przed dniem 28.06.2019r.  przed godz. 11:15” 

 
 

3. Oferty złożone po terminie lub przesłane pocztą, które wpłyną po terminie określonym w Rozdziale XIII. ust. 2. 

niniejszej Specyfikacji, będą zwracane niezwłocznie, bez otwierania i rozpatrywania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2019 r. o godz. 11:15 w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w 

Radominie, pokój Nr 7, I piętro. 

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda zebranym informację o wysokości kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania całości przedmiotu zamówienia niezależnie od  

rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz kosztów realizacji ponoszonych przez Wykonawcę. 

2. Cena oferty będzie stanowić ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  

3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją robót, które ponosi oferent. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. Wykonawca 

określoną  cenę oferty brutto,  poda w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza.  

4. Podstawą obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót  załączony do SIWZ.  

5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.  

6. 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. 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.  

 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XV.1  

Kryterium oceny ofert jest: 

cena                                = 60% 

okres gwarancji             = 20%  

gwarancja montażowa  = 20% 

razem                           = 100% 

XV.1.1 Kryterium cena - Qc będzie oceniana na podstawie ceny oferty brutto a ilość punktów obliczona wg 

poniższego wzoru:  

Qc= 60
min

x
Co

C
 

Cmin – najniższa cena zaoferowana brutto  

Co – cena badanej oferty 

Qc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

 

XV.1.2. Kryterium okres gwarancji – Qok = (Qok1+Qok2) będzie oceniana na podstawie długości okresu 

gwarancji w latach.  

Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne Qok1: Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat a maksymalny 10 lat.  

Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 

Qok1= 10
max

x
G

Go
 

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert 

Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

 

Okres gwarancji na pozostałe urządzenia i elementy instalacji fotowoltaicznej Qok2: Minimalny okres 

gwarancji wynosi 5 lat a maksymalny 10 lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego 

wzoru: 
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Qok2= 10
max

x
G

Go
 

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert 

Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie długości okresów gwarancji w latach, zadeklarowanych przez wykonawcę 

w ofercie przedłożonej zamawiającemu. 

 

W przypadku zaproponowania okresu gwarancji krótszego niż okres minimalny, Zamawiający odrzuci 

ofertę jako niezgodną z SIWZ. W przypadku zaproponowania okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował okres gwarancji o długości okresu maksymalnego. 

 

XV.1.3. Kryterium okres gwarancji montażowej Qm: Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat a 

maksymalny 10 lat.  Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 

Qm= 20
max

x
G

Go
 

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert 

Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru: 
 

Q = Qc+(Qok1+ Qok2)+Qm 

 

 

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Po zakończeniu przetargu, wybrany oferent zobowiązany jest do przystąpienia w zaproponowanym terminie, do 

zawarcia umowy na wykonanie zadania. 

2. Realizacja zamówienia nastąpi w oparciu o umowę, zawartą zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz 

pkt 3 ustawy p.z.p.  

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

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1. 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy 

- Prawo zamówień publicznych.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
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4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 

dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie Oddział Radomin 

Nr 80 9496 0008 0006 9182 2000 0020 

 

z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania w postępowaniu  „Montaż instalacji fotowoltaicznych 

oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin” 

6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie rękojmi za wady na wykonane 

zamówienie. Termin rękojmi równy jest 5 lat. 

8. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas 

Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera 

automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru 

Końcowego). 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeniu dokument gwarancyjny winien zawierać 

klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 

przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniem umowy.  

10. W trakcie trwania umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 148 ust. 1. 

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, 

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
 
2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 

 

1)W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 

a) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 

 b) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres 

opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w lit a lub b. 

2)w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym 

charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie 

uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu, warunków atmosferycznych) termin 

realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być 

uwarunkowania formalno–prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa robót 

zmian w projekcie wykonawczym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w oparciu o które realizowany 

jest przedmiot zamówienia,  
2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron związanych z zaistnieniem warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie z ich przewidywana technologią 
wykonania, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony przy łącznym spełnieniu następujących 
warunków:  

-o ile, w dniu wystąpienia ww. okoliczności Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem dotyczącym przedłużenia robót, i okoliczność ta zostanie stwierdzona w dzienniku robót,  
-na okres maksymalnie wyznaczony powyższymi okolicznościami, o obowiązku przystąpienia do 
dalszych robót Zamawiający musi zostać poinformowany osobnym pismem i analogicznym wpisem do 
dziennika robót. 
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Brak spełnienia ww. warunków uniemożliwia Wykonawcy na powoływanie się na opisane okoliczności 
jako podstawę do aneksowania umowy;  
3)w razie zmiany harmonogramu prac (jeżeli zmiana harmonogramu spowodowana jest wydłużeniem 
terminu realizacji zamówienia musi być ona wprowadzona aneksem do umowy, natomiast jeżeli zmiana 
harmonogramu nie spowoduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia zmiana może nastąpić za zgodą 
Zamawiającego i nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy);  
4)w razie zmiany stawki podatku VAT – dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia 
według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku 
VAT,  
5)gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków 

umownych przez Wykonawcę w sposób określony w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn 

obiektywnych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod 

warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów,  
6)jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę 
jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie 
przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne 
kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ,  
7)jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1–6, pod 
warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia,  
8)jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał 

wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez 

dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu 

części zamówienia; 

9)zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń 

wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie 

podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy, roboty lub usługi 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. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia  
podwykonawcy. 

10) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa  
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.” 

 

3. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. 

Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

XIX. Informacja o zakresie – części  zamówienia, której wykonawca powierzy podwykonawcom 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2.  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 lub kryteriów selekcji, 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.  

3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

4. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 
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XX. Gwarancja jakości – na panele fotowoltaiczne – minimum 5 lat maksymalnie 10 lat 

      - na pozostałe urządzenia i elementy instalacji – minimum 5 lat maksymalnie 10 lat 

   - na kolektor słoneczny oraz pozostałe urządzenia i elementy instalacji – minimum 5 lat 

      maksymalnie 10 lat 

    - gwarancja montażowa - minimum 5 lata maksymalnie 10 lat 

 

1.Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia 

przez Zamawiającego. 

2. Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych lat.  

3. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej 

SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . 

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 

ze zm.), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4) odrzucenia oferty odwołującego;  

5) opisu przedmiotu zamówienia;  

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

XXII. Informacje uzupełniające 

1. Zgodnie z art. 87, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

  1) oczywiste omyłki pisarskie, 

  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

 

XXIII. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań  o których mowa w art. 29 ust. 4. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29 

stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) 

 

XXIV. Informacje dotyczące finansowania projektu, że środków Unii Europejskiej: zamawiający ubiega się                

o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 

3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na realizację zadania 

objętego niniejszym zamówieniem. Umowa z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu zostanie 

podpisana po otrzymaniu dofinansowania. Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1a. zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania. 
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XXV.  Załączniki: 

Nr 1 - formularz – Oferta 

Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. 

Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 pkt 12-23  i ust. 5 ustawy 

Nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 

Nr 5 - wzór- projekt umowy. 

Nr 6 - wykaz osób 

Nr 7 – dokumentacja techniczna dla części 1 

Nr 8 – dokumentacja techniczna dla części 2  

Nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 


