Krzywcza, dnia 05.10.2018 r.
SGiOŚ 271.14.2018

GMINA KRZYWCZA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pt.:

Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Krzywcza

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu konkursu nr RPPK.03.01.00-IŻ.00-18-002/16
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.

ZATWIERDZAM
……………………
dnia 05.10.2018 r.

ROZDZIAŁ I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Adres internetowy (URL):
2. Adres poczty elektronicznej:
3. Numer telefonu:
4. Numer faksu:
5. Dni i godziny urzędowania:

www.krzywcza.pl
sekretariat@krzywcza.pl
16/671-14-86
16/733-22-02
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą PZP”, dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp lub ustawa Pzp.
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w
obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza”
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu / konkursu nr RPPK.03.01.00-IŻ.00-18-002/16
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.
3. Zakres robót:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w miejscach
wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ na podstawie zasad opisanych w szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projektach budowlano – wykonawczych zgodnie z
załącznikami nr 7-7.7 na terenie Gminy Krzywcza.
Uwaga:
 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamówienia. Koszty wykonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca.
 Zapisy zawarte w SIWZ są nadrzędne w stosunku do dokumentacji projektowej!!!
Wymagania Zamawiającego dla Wykonawcy:
1) Wszystkie instalacje fotowoltaiczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Wymagania techniczne i jakościowe, dotyczące instalacji fotowoltaicznych, są przedstawione w
załączniku nr 7-7.6 – projekty budowlano wykonawcze.
3) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich instalacji w sposób najmniej ingerujący
w elementy wykończenia budynków (elewacja, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne, powłoki
malarskie itp.). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów, Wykonawca
zobowiązany jest do ich naprawy w ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia, bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne
szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania
użytkowników nieruchomości, na których będą wykonywane roboty i jest zobowiązany do
niezakłócania tego funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób.
5) Prace i roboty, w ramach niniejszego zamówienia, zostaną wykonane z wykorzystaniem
fabrycznie nowych materiałów i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy (Zamawiający nie
dostarczy żadnych materiałów ani urządzeń), przy użyciu będących w dyspozycji Wykonawcy
narzędzi i urządzeń technicznych.
6) Odnośnie do wyrobów budowlanych, zastosowanych do wykonania przedmiotowego
zamówienia, muszą być wydane dokumenty świadczące o dopuszczeniu danego wyrobu do
obrotu, w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami i
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do tego, aby podczas realizacji zamówienia
stosować materiały odpowiadające co do jakości wymogom stawianym wyrobom budowlanym
dopuszczonym do obrotu powszechnego lub do jednostkowego stosowania w budownictwie.
7) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego
wnioski materiałowe wraz z deklaracjami zgodności, certyfikatami zgodności z odpowiednimi
normami i aprobatami technicznymi, itp. dotyczące zastosowanych urządzeń w niniejszym
zamówieniu. Certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, itp. muszą być podpisane
przez reprezentanta zakładu produkcyjnego, a kserokopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem i podpisem kierownika budowy. Po zatwierdzeniu wniosków materiałowych przez
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace montażowe.
8) Na każde życzenie Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
zostaną Im okazane materiały używane na aktualnym wówczas etapie wykonywania
zamówienia oraz przedstawione zostaną informacje dotyczące producenta, właściwości
materiału, typu, gatunku. Ww. osoby będą sprawdzały jakość wykonanych robót i wbudowanych
wyrobów budowlanych, a w szczególności będą zapobiegały stosowaniu wyrobów budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
9) Zapis ww. pkt. 9 nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialności za zastosowane wyroby,
materiały, urządzenia techniczne oraz za jakość wykonanych robót.
10) Wykonawca będzie odpowiadał za zbieranie oraz usuwanie z terenu budowy - w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami - odpadów, które powstaną w trakcie wykonywania
zamówienia. Wykonawca poniesie koszty ww. zbierania i usuwania odpadów i na każde
żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające ich unieszkodliwienie.
11) Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym i z użytkownikiem nieruchomości,
harmonogram przełączeń i prac związanych ze zmianami miejsc zasilania instalacji i sieci,
mającymi miejsce podczas wykonywania umowy, w tym harmonogram prób technicznych
montażowych oraz rozruchu technologicznego urządzeń.
12) Wykonawca musi posiadać pisemną autoryzację od producenta paneli fotowoltaicznych na
montaż i serwisowanie w okresie gwarancji.
13) Moduły fotowoltaiczne połączone za pomocą dedykowanych przewodów do złącza w inwerterze
tworzą panel fotowoltaiczny. Moduły, z których zbudowany jest panel powinny posiadać
następujące certyfikaty zgodności z normą:
 PN-EN 61215 ,,Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu”
 PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)
 PN-EN 62804-1: 2015 Testowanie modułów fotowoltaicznych w celu wykrycia degradacji
indukowanym napięciem
 Zgodność wyrobu ze standardami ISO, CE, TUV, potwierdzone certyfikatami.
Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc
od daty złożenia wniosków materiałowych.

14) Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną każdej instalacji w formie papierowej i zbiorczą
w formie elektronicznej z jej opisem, obrazującej stan przed i po wykonaniu robót.
15) Przewodów fotowoltaicznych nie należy prowadzić w kanałach kominowych, czy
wentylacyjnych. Dopuszcza się takie realizacje po zamurowaniu kanału kominowego z dołu i
góry z wyłączeniem jego dotychczasowej funkcji, a wykorzystanie jako szachtu (szybu)
technicznego. Wymaga to jednak świadomej pisemnej zgody użytkownika obiektu.
16) Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca wykona wszystkie obowiązujące przepisami
badania i pomiary, a w szczególności pomiary ochrony p. porażeniowej zgodnie z normą PNHD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wyniki z przeprowadzonych badań
i pomiarów należy przekazać dla Zamawiającego. W przypadku błędnych pomiarów należy
instalacje elektryczne przebudować.
17) Wykonawca dokona wszelkich formalności zgłoszenia wraz z opłatami podłączeniowymi do
PGE Polska Grupa Energetyczna SA podłączenia do sieci zamontowanych instalacji
fotowoltaicznych.
18) Wykonawca wykona urządzenia z możliwością zdalnego pełnego bezpłatnego dostępu do
każdej instalacji fotowoltaicznej w celu wykonania raportów i statystyk, archiwizacja danych do
5 lat od momentu uruchomienia.
19) Konstrukcję montażową modułów fotowoltaicznych należy objęć systemem ekwipotencjalizacji.
Dodatkowo zaprojektować i wykonać instalację odgromową celem ochrony instalacji
fotowoltaicznej przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym
20) Podłączenia instalacji fotowoltaicznej należy wykonać w systemie TNS. Jeżeli obiekt
użytkownika posiada instalację w systemie TNC, należy z RG wydzielić oddzielny obwód
stosownie do jego obciążenia (nie cieńszy jednak niż 2,5mm2).
21) Jeżeli instalacja użytkownika wykonana jest w systemie TN-S, posiada zabezpieczenia RCD,
to w przypadku gdy przyłączenie instalacji fotowoltaicznej nastąpi za istniejącym wyłącznikiem
RCD należy go wymienić na wyłącznik o prądzie różnicowym wynoszącym 100 mA o
charakterystyce zadziałania A, natomiast w przypadku, gdy instalacja posiada już ochronę
przeciwprzepięciową, to należy zamontować ograniczniki przepięć o stopniu niższym niż już
istniejący.
22) Należy wykonać punkt rozdziału z systemu TNC na TNS miejsce rozdziału uziemić.
Wartość uziomu nie większa niż 10 Ω mierzona ze współczynnikiem wilgotności gruntu.
23) Elementy mocujące instalacje fotowoltaiczne mają być wykonane z materiałów odpornych na
korozje bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających.
24) Przy instalacjach fotowoltaicznych Wykonawca obowiązany jest do:
a) moduły fotowoltaiczne
- minimalna moc jednostkowa ogniw fotowoltaicznych 280W,
- ogniwa słoneczne w module w technologii krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,
- maksymalne napięcie systemu: min 1000V DC,
- wyłącznie dodatnia tolerancja mocy,
- sprawność całkowita modułu fotowoltaicznego >17,00%,
- masa całkowita nie więcej niż 18,5 kg,
- moduł spełniający normy CE, IEC61215, IEC61730
- gwarancja za produkt – min. 15 lat,
- gwarancja 25 lat na min. 80% sprawności nominalnej,
- współczynnik temperaturowy modułów, Isc ≥ 0,0450C, Voc ≥ -300C
- skrzynka przyłączeniowa min. IP65,
- wytrzymałość na obciążenie śniegiem ≥ 5 400Pa,
b) falowniki:
- sprawność europejska w zależności od mocy falownika nie mniejsza niż:

3kW – 96,4%, 5kW – 97,5%, 9kW – 97,8%, 10kW – 97,4%, 12,5kW – 97,5%, 15kW – 97,6%,
27,5kW – 97,7%,
- liczna zasilanych faz: 1 (3,0kW)
3 (5kW, 9kW, 10kW, 12,5kW, 15kW, 27,5kW),
- moc kompletu inwentorów dobrana w granicach 87 – 100% mocy instalacji,
- klasa ochrony min. IP65, w przypadku falowników o mocy 3kW, 27,5kW możliwość
zastosowania klasy ochronnej min. IP54,
- technologia beztransformatorowa,
- zintegrowany rozłącznik DC,
- interfejsy komunikacyjne RS485 lub RS422, Ethernet lub WiFi,
- gwarancja ≥ 7 lat,
- zdolność z normami: PN-EN 61000-6-1:2008, PN-EN 61000-6-2:2008/A1:2012, PN-EN
50438:2014-02
c) konstrukcja nośna:
- konstrukcja wsporcza – aluminium dla instalacji na dachach skośnych, stal ocynkowana dla
instalacji montowanych na gruncie,
- elementy łączone – stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,
d) okablowanie:
- przekrój nim. Ø4mm2,
- materiał żyły roboczej: wg IEC60228 (lub równoważnej normy) miedziane wielodrutowe
klasy 5,
- izolacja: poliolefin usieciowany,
- powłoka: poliolefin usieciowany,
- min. Podwójna izolacja,
- napięcie nominalne DC min. 1800W,
- odporność na promienie UV,
- zakres temperatury:-400C - +900C
25) Instalacje fotowoltaiczne mają mieć możliwość zdalnego pełnego bezpłatnego dostępu do
każdej instalacji fotowoltaicznej w celu wykonania raportów i statystyk, archiwizacja danych do
5 lat wstecz od momentu uruchomienia.
26) Wykonawca zorganizuje na własny koszt miejsce do składowania materiałów z których
zrealizuje przedmiot zamówienia.
27) Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkowników
28) Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić coroczne przeglądy gwarancyjne i sporządzić
indywidualne protokoły z wykonanych przeglądów. Kserokopie protokołów potwierdzone z
oryginałem Wykonawca przekaże dla Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania
przeglądów.
29) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wszystkie deklaracje, aprobaty techniczne,
certyfikaty, atesty, itp. były sporządzone w języku polskim.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest także w projektach budowlano wykonawczych składających
się z:
a) Projekty instalacji fotowoltaicznych – 7 egz.,
b) Przedmiarów robót,
c) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiących złączniki nr 7,7 do
SIWZ.
Odbiór robót.
1) Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorom robót ulegających zakryciu i zanikających,

b) odbiorom technicznym,
c) odbiorowi końcowemu.
2) Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających i odbiorów technicznych oraz
odbioru końcowego, Kierownik Budowy zgłosi wpisem do dziennika budowy, zawiadamiając
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Każde ze zgłoszeń wymaga potwierdzenia gotowości do
odbioru przez Inspektora Nadzoru.
3) Zgłaszając do odbioru końcowego przedmiot zamówienia, Wykonawca jest obowiązany
dostarczyć dokumentację odbiorową, która powinna zawierać:
a) dokumentację powykonawczą, uwzględniającą ewentualne zmiany w trakcie realizacji
robót budowlanych lub oświadczenie, że instalacja została wykonana zgodnie z
projektem budowlano – wykonawczym,
b) protokoły z odbiorów technicznych,
c) protokoły pomiarów,
d) protokoły z uruchomienia paneli fotowoltaicznych przy udziale użytkowników
nieruchomości,
e) protokoły z przeprowadzonego szkolenia z obsługi instalacji fotowoltaicznych,
f) instrukcje obsługi paneli fotowoltaicznych,
g) dzienniki budowy,
h) deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie
zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie,
i) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót zgodnie z
dokumentacją projektową i uporządkowaniu oraz doprowadzeniu do należytego stanu
terenu budowy.
j) protokoły z pomiarów ochronnych.
4) Termin odbioru końcowego będzie ustalony po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
wykonania przedmiotu zamówienia i sprawdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej.
Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika
budowy.
5) Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego, przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
niniejszym SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
5. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z
parametrami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (nie
starsze niż 2017 r.).
6. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
7. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
8. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące
od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod
pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania

dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
9. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
10. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt. 16
ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że roboty
budowlane, dostawy spełniają wymagania równorzędne.
11. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać
określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane
przez niego roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający
w terminie prze siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności
dokumentacje techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone
wymagania wskazane przez Zamawiającego
12. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka
dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że
Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające
zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do
certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile
ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamówienia.
13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR, KNNR itp. wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją techniczną.
14. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku
rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby
zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji
projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości
wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
15. Reakcja serwisowa polega na przyjęciu zgłoszenia serwisowego od Zamawiającego drogą
elektroniczną (email, fax) lub tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru) oraz przystąpienie do
usunięcia usterki. Następnie Wykonawca informuje pracownika gminy o usunięciu usterki. Za
zakończenie czasu reakcji serwisu uważa się datę wraz z godziną wskazaną w protokole usunięcia
usterki podpisanej przez serwisanta oraz Użytkownika instalacji. Protokół usunięcia usterki należy

przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zakończenia czasu reakcji serwisu. Poprzez
„reakcję serwisową” należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej awarii w obiekcie, na
którym zainstalowano kolektory słoneczne bądź instalacje fotowoltaiczne i usunięcie awarii musi
nastąpić w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze od zgłoszenia awarii.
16. Naprawa serwisowa w ramach reakcji serwisowej obejmuje wymianę bądź naprawę uszkodzonych
elementów instalacji w ten sposób aby zapewnić jej prawidłowe działanie. 17. Zgłoszenia
serwisowego dokonuje Zamawiający w formie zapewniającej udokumentowanie godziny zgłoszenia
serwisowego którego wzór przygotuje Wykonawca. Od tego momentu liczony jest czas reakcji
serwisu.
18. Wykonawca udzieli minimum 7 – letniej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego, na roboty będące przedmiotem zamówienia.
19. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu gwarancje producenta na:
a) ogniwa fotowoltaiczne – 15 lat gwarancji, w tym 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności
nominalnej,
b) inwertery - 7 lat gwarancji.
20. Wykonawca odpowiada za czynności i zaniechania podwykonawców w zakresie wykonywania
zamówienia - jak za czynności i zaniechania własne.
21. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udostępniać dzienniki budowy Zamawiającemu na
każde jego życzenie.
22. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić coroczne przeglądy gwarancyjne i sporządzić
indywidualne protokoły z wykonanych przeglądów. Kserokopie protokołów potwierdzone z
oryginałem Wykonawca przekaże dla Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania
przeglądów.
23. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
24. Kody CPV:
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
09.33.12.00-0 - Słoneczne moduły fotowoltaiczne
45.31.10.00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.22.32.10-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
25. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
26. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
27. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
28. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W
przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy
realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi
wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać
produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
Zamawiającego.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i
ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty
budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających
rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane
przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub
odpowiednich specyfikacji technicznych.
Równoważność materiałów:
W sytuacji, gdy w przedmiarze robót i STWiOR opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań równoważnych.
Dopuszcza się zastosowanie równoważnych elementów materiałów budowlanych, które są wymienione
w przedmiarach robót i STWiOR pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej
takie same parametry w w/w dokumentach.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż ofertowane dostawy (urządzenia i materiały
budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w/w dokumentami.
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania i stanowią
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametrów jakościowych, należy rozumieć wymagania
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu w
stosunku do określonych rozwiązań.
Przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza się jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym
każdy produkt o wskazanych lub wyższych i lepszych.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
Od daty podpisania umowy do 15.06.2019 r.
Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy i montażu zostanie określona w harmonogramie
rzeczowo - finansowym złożonym przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
A. Nie podlegają wykluczeniu:
Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z
ofertą aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
Dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego
B. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków
1.3.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) Dwóch zadań budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy
co najmniej 39 kWp.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali
wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z
montażem
b) Skieruje do realizacji zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego
zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie
dysponował w trakcie realizacji zamówienia min. 1 osobą - kierownikiem robót branży
elektrycznej (posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń) lub równoważne uprawnienia, wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie
funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia.
ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą):
1.1. Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
SIWZ);
1.2. Oświadczenia Wykonawcy, o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do
SIWZ).
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie
konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania
zamówienia) należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub
dokumenty wskazane w rozdziale V pkt. 1.3 p. pkt. 1.3.1 SIWZ a także w załączniku nr 2 do SIWZ
– wzór oświadczenia Wykonawcy, w punktach 1, 2, 5, 6 składane są przez Wykonawców
wspólnie, oświadczenia wskazane w rozdziale VI.5 a także w załączniku nr 2 do SIWZ - wzór
oświadczenia Wykonawcy, w punktach 3 i 4 składane są przez każdego z Wykonawców
oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
2. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą)
2.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru –
załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie
konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu
uzyskania zamówienia) należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdziale V pkt. 1.3 ppkt 1.3.1 SIWZ a
także w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy, w punktach 1, 2, 5, 6
składane są przez Wykonawców wspólnie, oświadczenia wskazane w rozdziale VI.5 a także w
załączniku nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy, w punktach 3 i 4 składane są
przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Pzp, które
Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):
3.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

3.3 Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej:
a) Dwóch zadań budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co
najmniej 39 kWp oraz załączeniem dowodów, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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
b) Skieruje do realizacji zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia,
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w
trakcie realizacji zamówienia min. 1 osobą - kierownikiem robót branży elektrycznej
(posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń) lub
równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które
pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia.
4. Podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, na potwierdzenie
okoliczności braku podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa na wezwanie
Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 Pzp (dotyczy Wykonawcy którego oferta
została najwyżej oceniona):
4.1. Zamawiający przewiduje dokonać wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp w
przypadku:
Wystąpienia przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 Pzp
4.1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca ma złożyć
następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności,
3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
4.2 Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp w
przypadku wystąpienia przesłanek.

4.2.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp Wykonawca ma
złożyć następujące dokumenty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) zaświadczenie 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;
c) 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;.
d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
Uwaga:
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp oraz art. 24
ust. 1 pkt. 16–20 Pzp lub art. 24 ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności:
 udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
 zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
 wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania – 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.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający
posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym

wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawcy mają złożyć
stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Uwaga:
Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert).
6 Zasoby innych podmiotów
1. Zgodnie z art. 22a Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
2. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza,
3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, wykonawca terminie określonym przez
zamawiającego ma:
1) zastąpić ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązać się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia i wykazać zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Podmiot, który udostępnia zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, podlega badaniu, czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których
mowa w rozdziale VI.4 SIWZ.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wskazanych w rozdziale VI.4 SIWZ.
Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów, jest
rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował.
Treść zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia powinna zawierać:
1. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę),
2. kto jest podmiotem oddającym zasoby (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby),
3. nazwa zamówienia publicznego, przy realizacji którego zasoby będą udostępniane,
4. zakres udostępnianych zasobów:
zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie potwierdzenia spełniania warunku (np.
doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia)
5. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych,
podwykonawstwo,
6. zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (wskazanie czynności/rodzaj robót
jakie będzie realizował inny podmiot)
7. okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (co najmniej na czas realizacji
zamówienia).
Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
7 Podwykonawcy
Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia od
podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie polega w celu wykazania spełnienia
warunku/ów.
8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia
wskazane w rozdziale VI.2, VI.4 i VI.5 SIWZ Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne
(w szczególności dokumenty z rozdziału VI.3,VI.9 i VI.11 SIWZ).
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne,
których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.
Uwaga:
1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w
jakich te dokumenty maja być składane”, 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.
2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te

dokumenty maja być składane” które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego, będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień wszczęcia
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku gdy w dniu wszczęcia
postępowania NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po
tej dacie średni kurs NBP.
9 Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca ma dostarczyć na wezwanie Zamawiającego w
celu potwierdzenia że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Dla instalacji fotowoltaicznych:
a) karta katalogowa na moduły fotowoltaiczne,
b) karta katalogowa falowników,
c) jeden z certyfikatów zgodności z normą (moduły, z których zbudowany jest panel powinny posiadać
co najmniej jeden z certyfikatów):
a. PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych
– Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub
b. PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)
c. PN-EN 62804-1:2015 Testowanie modułów fotowoltaicznych w celu wykrycia degradacji
indukowanym napięciem
10 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. (Dz. U. poz. 1126).:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. 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 w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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 ust. 1, 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.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Przedstawione dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert odpowiednio do wymagań
określonych w pkt VI.4
5. Wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone na język polski.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. poz. 1126).
11 Inne wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA (załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż
cena:
1) oświadczenia wymagane są w celu ustalenia ilości punktów w kryterium:
a. okres gwarancji za wady,
ROZDZIAŁ VII
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy na podstawie:
1. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawcę 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1508) 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 (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2344)
2. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, Wykonawcę 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.
ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Przyjmuje się następujący sposób porozumiewania zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji: za pośrednictwem posłańca, przy
użyciu faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
1. Ewa Pękalska – telefon kontaktowy 16/671-14-86 w 31 (godziny 800-1430).

2. Bogusław Czech – telefon kontaktowy 16/671-14-86 w 29 (godziny 800-1430).
3. Dokumentacja przetargowa jest udostępniona do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego
wskazanej poniżej.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na
stronie internetowej zamawiającego.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
8. Zmiana terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 4.
9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
ROZDZIAŁ IX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r., poz. 359).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego BS Dynów Oddział Dubiecko Filia Krzywcza 71 9093 1046 2003 0300 0071
0022 wadium na „Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Gminy Krzywcza ” i znak sprawy SGiOŚ.271.14.2018.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię
wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium –
Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Krzywcza.
5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w
koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym
mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w
pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww.
dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: Rozwój odnawialnych źródeł
energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza.”, nie otwierać przed

23.10.2018 r. godz. 915. Dokument musi być złożony w Urzędzie Gminy Krzywcza (Biurze Obsługi
Mieszkańca – parter), przed upływem terminu składania ofert tj.: do 23.10.2018 r. godz. 900.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. 23.10.2018 r. godz. 900 (w
przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.
8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
15. W przypadku składania wadium w postaci innej niż w pieniądzu przez podmioty wspólne,
Zamawiający wymaga aby w treści dokumentu znalazło się minimum sformułowanie, że
„zabezpieczenie oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ”.
ROZDZIAŁ X
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust 2).
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3, nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie zgodził się na
przedłużenie okresu związania ofertą.
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być napisana 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. Osoba upoważniona do złożenia oferty
powinna podpisać się w sposób czytelny lub uwiarygodnić podpis imienną pieczątką.
3. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, należy
dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca
złoży do oferty oświadczenie o tym, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego u zamawiającego oraz wskaże nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskaże ich wartość bez kwoty podatku.
8. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany
w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być spięte ze sobą w
sposób trwały.
10. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym druku wraz z
kompletem wymaganych załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej.
12. Dowodami, o których mowa w działach VI SIWZ są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy (roboty budowlane) były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale
VI 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. W przypadku, gdy wskazane dokumenty nie są dostępne
w języku polskim zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale
VI SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
15. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
16. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.
15, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej
zapisanej stronie).
17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
18. Wykonawca może zlecić część prac podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie nazwy firm
podwykonawców ze wskazaniem części zamówienia, jakie zostaną im powierzone.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
19. Oferta złożona wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów, spełniać musi wymagania określone
w dziale VI SIWZ.
ROZDZIAŁ XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 23.10.2018 roku o godz. 900
2. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres
zamawiającego: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36 (Biuro Obsługi Mieszkańca - parter)
oraz oznakować w następujący sposób: Oferta na „Rozwój odnawialnych źródeł energii w
obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza nie otwierać przed dniem
23.10.2018 godz. 915
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści
SIWZ.
4. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, zostaną zwrócone bez
otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 roku, o godz. 915, w siedzibie zamawiającego, II
piętro, pokój nr 6.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(bip.ugkrzywcza.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do
przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 4 do SIWZ.
8. Zamawiający zapewni wgląd do ofert od chwili ich otwarcia, na podstawie pisemnych wniosków
skierowanych do Wójta Gminy Krzywcza. Zamawiający ustali termin udostępnienia ofert,
zachowując kolejność złożonych wniosków i poinformuje o powyższym wnioskodawców.
Udostępnienia dokonuje się z zastrzeżeniem ochrony informacji ustawowo chronionych.

9. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Przekazanie protokołu lub
załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku protokołu lub
załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco
utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o
tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Bez zgody
zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy
protokół lub załączniki niezwłocznie.
10. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak
niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu
przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i
otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o
unieważnieniu postępowania.
11. Informacje dotyczące sposobu udostępniania protokołu lub załączników do protokołu, znajdują się w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie protokołu postępowania (Dz. U z
2016 r. poz. 1128)
ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w ofercie określi (oddzielnie dla każdego z zadań, na które wykonawca składa ofertę)
cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa – jest to kwota wymieniona w formularzu ofertowym
(Załącznik Nr 1 SIWZ), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza
(do dwóch miejsc po przecinku).
2. Realizacja zamówienia jest objęta następującymi stawkami podatku VAT:
3. Wykonawca obliczy ceny jednostkowe m.in. w oparciu o opisy przedmiotu zamówienia (załączniki nr
7-7.6 do SIWZ) i wzór umowy (załączniki nr 8 do SIWZ).
4. Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym przy następujących
założeniach:
1) cena za prace instalacyjne sklasyfikowane przy danej mocy zestawu kolektorów słonecznych
stanowi iloczyn liczby zestawów oraz ceny za 1 zestaw określonej mocy (cena jednostkowa netto)
wraz z wszystkimi kosztami wynikającymi m.in. z załączników stanowiących opis przedmiotu
zamówienia i wynikającymi ze wzoru umowy. Do wartości instalacji netto należy dodać
sklasyfikowany podatek VAT wg. wzoru określonego w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
2) cena za prace instalacyjne sklasyfikowane przy danej mocy zestawu instalacji fotowoltaicznej
stanowi iloczyn liczby zestawów oraz ceny za 1 zestaw określonej mocy (cena jednostkowa) wraz
z wszystkimi kosztami wynikającymi m.in. z załączników stanowiących opis przedmiotu
zamówienia i wynikającymi ze wzoru umowy. Do wartości instalacji netto należy dodać
sklasyfikowany podatek VAT wg. wzoru określonego w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Suma cen łącznych (kolumna F – wartość brutto w formularzu ofertowym) wyliczona w danej tabeli
winna być równa sumie wyliczonych cen za prace instalacyjne w ostatnim wierszu tabeli nazwanym
„Wartość brutto” i odpowiadać cenie ofertowej wykonawcy w danej części zamówienia.

6. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i
składa do oferty oświadczenie o tym, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego u zamawiającego oraz wskaże nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskaże ich wartość bez kwoty
podatku.
7. Dla porównania i oceny ofert zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto – cenę ofertową - dla danej
części zamówienia, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
8. W formularzu ofertowym wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i
usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U.
z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
ROZDZIAŁ XIV
OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich
znaczeniem
1) Cena
– waga kryterium 60 %
2) Termin gwarancji i rękojmi
– waga kryterium 40 %
gdzie 1% = 1 pkt
Ad 1) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru:
Lpc = (C min ÷ Co) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Co – cena oferty badanej
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny maksymalną ilość 60 punktów.
Ad 2) ocena ofert w kryterium „okres gwarancji” wg następującego sposobu:
- 7 lat - 0 pkt
- 8 lat - 20 pkt
- 10 lat - 40 pkt
Za kryterium „okres gwarancji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych
kryteriów, obliczonym według poniższego wzoru:
Wof = Lpc + Lpg
gdzie:
Wof - wartość oferty
Lpc - ilość punktów za kryterium: cena,
Lpg - ilość punktów za kryterium: gwarancja.
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
będzie przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy Wykonawcy złożyli oferty w takiej samej
cenie – Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakichkolwiek zmian w
jej treści.
7. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
ROZDZIAŁ XV
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania oraz zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp udostępni tą
informację na swojej stronie internetowej.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i
miejscu podpisania umowy.
3. 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 rejestrowych załączonych do oferty.
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy polisę ubezpieczenia placu budowy obejmującą:
- ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy i osób
trzecich, (nieupoważnionych do przebywania na terenie budowy),
- ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia
podczas budowy.
5. Wykonawcy dostarczą dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane do dostarczenia umowy regulującej ich
współpracę przy realizacji zamówienia.
ROZDZIAŁ XVI
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej
„Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
4.1. pieniądzu,
4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym - termin ważności 30 dni od
wykonania zobowiązania,
4.3. gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania,
4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania,
4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy;
Gwarancje muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:

6.1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty ZNWU na wezwanie
Zamawiającego,
6.2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji
(określenie przedmiotu przetargu),
6.3. wskazanie sumy gwarancyjnej,
6.4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji,
6.5. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji,
6.6. określenie terminu ważności gwarancji.
7. Poręczenia muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:
7.1. wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty , o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110) dokonuje poręczenia,
7.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
7.3. kwoty, do wysokości, której bank – poręczyciel lub podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5,
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) będą zobowiązane,
7.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o
charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego BS Dynów Oddział Dubiecko Filia Krzywcza 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:
a) 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego,
b) 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady i zwróci je nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi i
gwarancji
ROZDZIAŁ XVII
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres trwania przyczyn, z powodu których
będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w przypadku opóźnień wynikających z:
a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji
prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać zgłoszony
zamawiającemu na piśmie i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,
2) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców,
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania
części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za
konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
3) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje
się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub
zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym 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 takcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców,
którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez
niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.
3. Zamawiający dopuszcza ewentualną zamianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej
w stosunku do załącznika do umowy (lista beneficjentów) w przypadku, gdy beneficjent ostateczny
zrezygnuje z udziału w projekcie.
Montaż będzie wykonany na innej możliwej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,
dostosowanej do danego zestawu. O ewentualnej zmianie lokalizacji Wykonawca zostanie
poinformowany bez zbędnej zwłoki, przed dniem na który zaplanowano montaż zestawu.
Montaż na nowej lokalizacji dokonany zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.
4. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmniejszenie zakresu świadczenia, jeżeli w skutek wystąpienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania
zadania wykonanie części robót, objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub
niemożliwe. Zmniejszenie zakresu świadczeń związane będzie ze zmniejszeniem wynagrodzenia
umownego.
5. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT.
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny
ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
6. Zmiany istotnej umowy nie stanowi:
1) zmiana osoby kierownika montażu,
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana rachunku bankowego,
4) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy.
ROZDZIAŁ XVIII
INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY O PODWYKONAWSTWO
1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace instalacyjne, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) umowa ma mieć formę pisemną,
2) umowa ma być zgodna z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych,
3) umowa ma zawierać zapisy umożliwiające zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamówienia przez podwykonawcę,
4) umowa ma dokładnie określać zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,
5) umowa nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury
lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu prac,
6) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed zamawiającym za
wykonanie całości zamówienia, także tych wykonanych przez podwykonawców,
7) umowa ma zawierać warunek zaakceptowania jej przez zamawiającego na zasadach
wynikających z umowy zamawiającego z wykonawcą,

8) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową zawartą pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą,
9) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę
płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia
obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiającego wykonawcy,
10) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać 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 przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
ROZDZIAŁ XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
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 niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy
Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2017. poz. 1579 ze zmianami).
3. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154a pkt. 5
ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XIX
INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie
publiczne.
ROZDZIAŁ XX
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO
1 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”,
Zamawiający informuję, że:
1.1 administratorem danych osobowych jest Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755
Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733-22-02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzywcza jest Pan Dariusz Surówka
tel.: 606-977-407, e-mail: dsurowka@kancelariaprawna.pl;
1.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rozwój odnawialnych

źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa
Pzp”;
1.5 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;
1.6 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego 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;
1.7 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8 osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 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;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9 osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 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.
2 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ)
ROZDZIAŁ XXI
ZAŁĄCZNIKI
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania
4. Załącznik nr 4 – Informacja dot. grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy
7. Załącznik nr 7-7.6 – Dokumentacja projektowa
a) Projekty instalacji fotowoltaicznych – 7 egz.
c) Przedmiary robót – 7 egz.
8. Załącznik nr 7.7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 egz.
9. Załącznik nr 8 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. Załącznik nr 9 - Wykaz obiektów objętych postępowaniem przetargowym

Podpisy komisji przetargowej:
1.………………..………….
2. …………….…………….
3. ………......………………

Podpisy osoby odpowiedzialnej za realizację zadania:
1………………………

