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ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zadania pn.: 

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji 
fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz 

placówek oświatowych w Kaletach” 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne 
źródła energii - ZIT. 

 
Przetarg  prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) 
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ROZDZIAŁ I. 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

 
1. Zamawiający: 
 

Miasto Kalety  
ul. Żwirki  i Wigury 2 
42-660 Kalety, Polska  
 
NIP: 645-25-09-863 
REGON: 151398706 
tel./fax:  +48 34 352 76 30,  
strona internetowa Zamawiającego http://bip.kalety.pl, http://www.kalety.pl, 
e-mail : sekretariat@kalety.pl 

 
Godziny urzędowania:    poniedziałek w godz. od 7:30 do 17:00,  

od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30,  
piątek w godz. od 7:30 do 14:00 

 
2. Znak postępowania WSiRG.271.03.2020 (Uwaga: w korespondencji kierowanej do 

Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem). 

3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Kalety Nr 0050.69.2020 z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę instalacji fotowoltaicznej dla 
potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa 
efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb 
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach” 

 
 

ROZDZIAŁ II. 
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwaną 
w dalszej części „ustawą Pzp”.  

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 
ustawy (tzw. ”procedurę odwróconą”). Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert,  
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej 
ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 

 
ROZDZIAŁ III. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia: 

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach  
w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji 
fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych  
w Kaletach” 



 

 Strona 3 z 28 
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa 

efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz 
placówek oświatowych w Kaletach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne 
źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT 
 
Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych instalacyjnych, 
uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji  fotowoltaicznych  na  
oczyszczalni  ścieków  w Kaletach, ul. 1 Maja 65 w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
oraz placówek oświatowych w Kaletach”. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 
Kaletach polegająca na: 
 Zaprojektowaniu i uzgodnieniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

składnikami i włączeniem do instalacji elektrycznej, 
 Uzyskaniu pozwolenia na budowę, 

 Dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót 
budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej, 

 Wywiezieniu gruzu i wyrównanie terenu (orientacyjna ilość gruzu do wywiezienia (trylinka 
porozbiórkowa) to około 700 m3 na odległość do 3 km z wyrównaniem gruzu na miejscu 
odwozu), 

 Wykonaniu przy oczyszczalni instalacji obejmujących współpracujący automatycznie 
system paneli fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną  
i zabezpieczenia oraz uziemienie, 

 Wypełnieniu otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw 
(elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Wykonaniu ogrodzenia terenu ok. 270mb (panele z siatki stalowej, wysokość min. 2,5m), 

 Przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędnych pomiarów, 

 Zaprogramowaniu i uruchomieniu układu sterującego, 

 Przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej, 

 Opracowaniu instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, 

 Zgłoszeniu do organu PSP, 

 Przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowaniu ich  
o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, 

 Przygotowaniu dla właściciela i złożeniu w jego imieniu poprawnego zgłoszenia instalacji 
u właściwego OSD. 

 
Tabela przedstawia wyszczególnienie elementów zestawu instalacji PV i ich liczby: 

lp. elementy ilość jedn. 

1 ZESTAW PV 198,45kW 1 szt. 

 PANEL 315Wp 630 szt. 

INWERTER 20kW 1 szt. 

INWERTER 40kW 4 szt. 

ROZDZIELNICA AC 32A 1 szt. 

ROZDZIELNICA AC 63A 4 szt. 

2 KONEKTOR MC4 – PARA 196 kpl. 

3 PRZEWÓD PV 1X4 CZARNY 100M 3000 m 

4 KONSTRUKCJA MONTAŻOWA NA GRUNT 630 szt. 

5 KONWERTER 5 szt. 
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6 MODUŁ STEROWANIA ZDALNEGO I ODCZYTU ONLINE PARAMETRÓW PRACY 5 szt. 

7 USŁUGA TRANSPORT MONTAŻ I WŁĄCZENIE 1 szt. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac został ujęty w: 

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym sporządzonym przez Biuro Doradcze 
ALTIMA s.c Małgorzata Grabowska i Paweł Syrek ul. Żeliwna 38, 40-599 
Katowice; 

- decyzji Pozwolenie wodnoprawne znak: GL.ZUZ.3.4210.128.2020.RL z dn. 
1.09.2020 r.; 

- warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. znak: 
WP/030705/2020/O08R00 z dn. 14.07.2020 r.; 

- wzorze umowy. 
stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Tam gdzie w SIWZ, w tym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), został  wskazany znak 
towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 
lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z PFU oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ w tym 
PFU. 

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie 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, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje 
oznakowania i certyfikaty równoważne. 

Ilekroć w PFU mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące 
normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1  pkt 2 ustawy Pzp. 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 
wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub 
certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami 
lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

Kody i Nazwy Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
71314100-3 Usługi elektryczne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
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45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych. 
 

3. Wymagany okres gwarancji: 
 

Wymagany okres gwarancji na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 10 lat. Okres 
rękojmi na prace projektowe jest równy okresowy gwarancji. 

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia liczony od dnia 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez 
uwag) – wynosi co najmniej: 

 Panele fotowoltaiczne – 10 lat, 
 Inwerter - 8 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia 
Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: 

 obciążenia śniegiem, 

 gradobicia. 
 
Wymagany termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 
4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 

 
Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) wszystkich osób, 
które będą wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności polegające na 
wykonaniu robót przygotowawczych oraz robót budowlano – montażowych określonych w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących 
członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub 
partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście wskazane roboty na rzecz 
Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

Mając na względzie treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (…) oraz ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą oze, Zamawiający wymaga, aby instalator systemów fotowoltaicznych posiadał 
stosowny certyfikat, o którym mowa w art. 139 ust. 2 lub art. 145 ustawy oze. 
 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy 
Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 
rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

 
ROZDZIAŁ IV. 

 

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA  
OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

 
ROZDZIAŁ V. 

 

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 
ROZDZIAŁ VI. 

 

 
INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 
POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 
ROZDZIAŁ VII. 
 

 
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 
 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. 

 
ROZDZIAŁ VIII. 
 

INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
ROZDZIAŁ IX. 

 
INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia 
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.). 

 
ROZDZIAŁ X. 

 

 
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ  
                         (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
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2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie 

z rozdz. XXI pkt II. 6. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25 a ustawy (rozdział XIII SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (każdy 
z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, 
co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w 
odniesieniu do  danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 
 

5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego 
z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wynika to ze stosownego umocowania 
(np. pełnomocnictwa). 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW        

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi 
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 
niniejszego rozdziału SIWZ). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie 
dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony 
(puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez 
udziału podwykonawców. 

 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 
4. 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 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XII. 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 30.04.2021 r., w tym: 

a) Wykonanie prac projektowych: w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
b) Wykonanie robót budowlano-montażowych: w terminie do dnia 30.04.2021 r. 

2. Terminem wykonania robót budowlanych a zarazem terminem zakończenia wykonania 
przedmiotu zamówienia jest data spisania protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania 
inwestycyjnego (bez uwag). 
 

 
ROZDZIAŁ XIII. 
 

 
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz w pkt 3.3. niniejszego rozdziału SIWZ. 
 

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

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

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 
1b ustawy: 

3.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

3.1.1.   Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia 
tego warunku. 

3.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
3.2.1. W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 

 

Uwaga nr 1: 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni 
kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień  
Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 
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3.3. Zdolność techniczna lub zawodowa: 
3.3.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo 
ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji 
fotowoltaicznej o mocy co najmniej 100 kWp. 

W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze roboty budowlanej Wykonawca 
zobowiązany jest podać na  jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa 
została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku 

Uwaga: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji 
składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na 
zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym 
wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców 
wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje 
się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 

3.3.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
osobą/osobami niezbędną/ymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi 
prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. 
uprawnienia budowlane: 

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń. 

 
 Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 
 

Uwaga: 
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) i Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 
831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na 
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 
obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym 
zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w ww. specjalnościach. 

 

Uwaga ! (dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego w pkt 3.3.): 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 
waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: 

 średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, 

 średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania 
ogłoszenia jest sobota. 
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4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.3. 
oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego: 

4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodne 
ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 
25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

Wymagania dotyczące Oświadczenia: 
 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych 
podmiotach w oświadczeniu. 

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

4.2.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do 
treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 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; 

   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w 
zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

4.3.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej 
oceniona), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(określonych w pkt 3.3. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów): 

4.3.1. w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału XIII ust. 3 pkt 3.2.1: 
 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

Uwaga: 
W   przypadku,  gdy  Wykonawca  dla  potwierdzenia  spełniania   warunków  udziału   
w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach 
innych niż złoty   polski,   Zamawiający  przeliczy  je   na   złoty   polski.   Do   
przeliczenia  zostanie zastosowany  wyliczony i  ogłoszony przez Narodowy Bank  
Polski  bieżący  kurs  średni wymiany na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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4.3.2. w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału XIII ust. 3 pkt 3.3.1: 
 

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
Uwaga: 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 
4.3.3 w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału XIII ust. 3 pkt 3.3.2: 

 

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 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 . 

Osoba/osoby wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ muszą uczestniczyć w 
realizacji zamówienia. 

Uwaga !  (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2017 r. poz. 570), 

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
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, 

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 
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ROZDZIAŁ XIV. 
 

 
KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 
w pkt 3.3. rozdziału XIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. 
zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
3. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 
 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia (pkt 3.3. rozdziału XIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane – wykonanie w charakterze podwykonawcy. 

 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

 
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w pkt 3.3. rozdziału XIII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) oraz 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie dla tego podmiotu. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację 
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którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu 
(dokumenty wskazane w pkt 4.3.1. – 4.3.2. rozdziału XIII SIWZ.). 
 

 
ROZDZIAŁ XV. 
 

PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 

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

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 
ust. 2 ustawy do złożenia dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1. 

 
ROZDZIAŁ XVI. 
 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

  
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 
2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu 34 3527 635) lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z  
2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: sekretariat@kalety.pl 

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub 3a ustawy, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w 
formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom 
wynikającym ze stosownych przepisów. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej  
         (http://bip.kalety.pl) 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.  
 

5. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://bip.kalety.pl  
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6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Marek Parys, tel. 34 352 76 57, 
w zakresie zamówień publicznych: Pan Tomasz Galios, tel. 34 352 76 50. 
 

ROZDZIAŁ XVII. 
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH  

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 
przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej po adresem: http://bip.kalety.pl  
 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: 
http://bip.kalety.pl wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co 
do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem 
internetowym. 

 

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  

- 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 
1.1.  Wadium może być wniesione w: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- 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 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 

1.2.   Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25 września 2020 r. o godzinie 09:50 
 
 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na nr konta:  

25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 
 
1.3. Do Oferty można dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu. 
1.4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do Zamawiającego w sposób jak złożenie 

oferty (opisany w SIWZ) przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga 
wniesienia oryginału dokumentu.  

1.5. Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie 
lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców 
składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo 
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umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich 
współwykonawców. 

1.6. Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie 
lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców 
składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo 
umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich 
współwykonawców. 

1.7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego 
rozdziału SIWZ. 

1.8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

1.10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

1.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 
a) jeżeli 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, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 
w SIWZ, 

 zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu 
wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1) 
i 3) ustawy Pzp. 

4. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu 
wypłacenie wadium.  

5. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XX. 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem 
terminu związania ofertą. 



 

 Strona 16 z 28 
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa 

efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz 
placówek oświatowych w Kaletach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne 
źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium. 

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 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 z ofertą 
dokonane będzie po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

 
ROZDZIAŁ XXI. 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ), oraz pozostałe 

Oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę na warunkach określonych w ustawie Pzp 
i niniejszej SIWZ.  
 
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej 
podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu). 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są 
w oryginale. 

1.2.  Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt. 1.1., składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich 
dotyczą. 

1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający 
ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte itp.). 

2. Do oferty należy dołączyć: 
2.1. Oświadczenia zgodne z Załącznikiem Nr 2 oraz Nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a 

ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. albo w postaci elektronicznej.  
2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem 

umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 

2.3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

2.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o 
udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

    2.5.   Opis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 

3.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. 
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4.1.  Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski 
– nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 

4.2. Oferta może być napisana: ręcznie -czytelnym pismem, maszyną do pisania lub na komputerze. 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika 
ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami 
były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, 
parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w 
dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

   
a) koperta zewnętrzna: 

   powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

  Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety 

oferta w przetargu nieograniczonym na: 
Budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 
Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz 
placówek oświatowych w Kaletach”  

Nie otwierać przed dniem 25 września 2020 roku, do godziny 10:00. 

b) koperta wewnętrzna: 

powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed 
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt 6. Koperta dodatkowo musi być 
oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) Zamawiający uzna 
zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do 
wglądu przez Zamawiającego”. 
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8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

 
 

ROZDZIAŁ XXII. 
 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty – jest to kwota 
wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), którą należy podać w zapisie 
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Realizacja zamówienia jest objęta 23% stawką podatku VAT. 

3. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami, a w szczególności program 
funkcjonalno-użytkowy. 

4. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Cena ofertowa jest sumą cen brutto za wykonanie: 
1) dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków w Kaletach; 
2) robót budowlanych, obejmujących instalacje fotowoltaiczne dla potrzeb Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków w Kaletach. 

6. Suma cen łącznych wyliczona w tabelach winna być równa sumie wyliczonych cen za prace 
projektowe i roboty budowlane w ostatnim wierszu tabeli nazwanym razem/ogółem oraz 
odpowiadać cenie ofertowej Wykonawcy. 

7. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 
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. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w walucie polskiej. 

9. Wszystkie ceny w tabeli są cenami brutto i należy je podawać w PLN z dokładnością  do 
grosza. 

10. Zgodnie z definicją ceny zawartą w ustawie o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę art. 3 
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 
2014 r. poz. 915). 

11. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić minimalne wynagrodzenie za 
pracę albo minimalną stawkę godzinową, które obowiązują od 01.01.2020 r.  

 
ROZDZIAŁ XXIII. 
 

MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury nr 2,  
42-660 Kalety nie później niż do 25 września 2020 r. godz. 09:50. 
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2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt 1 niniejszego 
rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
niezwłocznie zwróci ofertę. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 25 września 2020 r. o godzinie  
10:00, w pokoju nr 24, II piętro, w siedzibie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O TRYBIE  OTWARCIA I OCENY OFERT 

 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 
 
3. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności oraz pozostałe kryteria 
zawarte w ofertach, jeżeli były wymagane. 

 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(http://bip.kalety.pl) 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 i okresu gwarancji.  
 

4.1. Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 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. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) 
Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 
6. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
(art. 24 ust. 1 pkt 12-23) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez 
Zamawiającego w pkt 3.3. rozdziału XIII SIWZ. 

 
7. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, 
w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 
89 ustawy. 

 
8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
8.1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
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są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

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

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

10. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg 
zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, 
określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 

i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

 
12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym 
adresem: http://bip.kalety.pl 

12.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu 
przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 

ROZDZIAŁ XXV. 
 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem: 
a) cena ofertowa – 60 pkt 
b) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 21 

pkt 
c) okres gwarancji na inwerter – 10 pkt 
d) czas usunięcia wad i usterek – 6 pkt 
e) wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót 

budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia) – 3 pkt 
 

2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną  w 
następujący sposób: 

 
a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru: 

IPc = 
𝐂𝐍

𝐂𝐁
 x Zc 

  gdzie poszczególne litery oznaczają: 
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”, 
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i 
nieodrzuconych ofert,  
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 60 pkt. 
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Uwaga: 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami 

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

 

b) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia (IPogriu) 
– maksymalnie 21 pkt. 

 
Minimalny (wymagany) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane 
urządzenia wynosi 5 lat liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). Zamawiający przyzna punkty 
w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą: 

 
5 lat   –  0 pkt 
6 lat   –  4,2 pkt 
7 lat   –  8,4 pkt 
8 lat   –  12,6 pkt 
9 lat   –  16,8 pkt 

10 lat  –   21 pkt. 
 

  Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu 
  oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

 Zaoferowanie okresu dłuższego niż 10 lat nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 21 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji  
nawykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia krótszy niż 5 lat - oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże 
w Formularzu  oferty ilości  lat  okresu gwarancji na wykonane  roboty i pozostałe  
zainstalowane urządzenia – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmując 
minimalną ilość 5 lat. 

 

c) okres gwarancji na inwerter (IPogi) - maksymalnie 10 pkt. 
 

Minimalny (wymagany) okres gwarancji na inwerter wynosi 8 lat liczony od dnia podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego 
(bez uwag). Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą: 

 
8 lat  –  0 pkt 
9 lat  –  5 pkt 

10 lat  –  10 pkt 
 

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu 
oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 10 lat nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej 
sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres 
gwarancji na inwerter krótszy niż 8 lat - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako 
niezgodna z SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości lat okresu gwarancji na 
inwerter – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmując minimalną ilość 8 lat” 

 

d) czas usunięcia wad i usterek (IPcuwiu) – maksymalnie 6 pkt. 
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Czas usunięcia wad i usterek oznacza czas, w którym Wykonawca będzie zobowiązany do 
usunięcia wad i usterek od dnia powiadomienia o ich wystąpieniu w okresie obowiązywania 
zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. Maksymalny (wymagany) czas usunięcia wad 
i usterek wynosi 14 dni od dnia powiadomienia o ich wystąpieniu. Zamawiający przyzna 
punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą: 

 
14 dni   –  0 pkt 
12 dni   –  1,2 pkt 
10 dni   –  2,4 pkt 

8 dni  –  3,6 pkt 
6 dni  –  4,8 pkt 
4 dni  –  6 pkt 

 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu 
oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
Zaoferowanie  czasu  usunięcia  wad  i  usterek  krótszego  niż  4  dni  nie  będzie   
dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 6 punktów. W przypadku gdy 
Wykonawca zadeklaruje czas usunięcia wad i usterek dłuższy niż 14 dni - oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w 
Formularzu oferty  czasu  usunięcia  wad  i  usterek  –  Zamawiający  przyzna  w  tym  
kryterium  0  pkt  - przyjmując maksymalny (wymagany) czas – 14 dni. 

 

e) wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót 
budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia) (IPwku) – 
maksymalnie 3 pkt. 

 
Minimalna wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót 
budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia) wynosi 0,2 % 
wynagrodzenia brutto – za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia 
robót. Dotyczy postanowień zawartych w § 12 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy (Załącznik nr 8). 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą: 

 
0,2 %  –  0 pkt 
0,4 %  –  3 pkt. 

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu 
oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
Zaoferowanie   wysokości  kary  umownej  za  opóźnienie   w  zakończeniu   wykonania   
robót budowlanych większej niż 0,4% nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji 
Wykonawca  otrzyma  3  pkt.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  zadeklaruje  wysokość  
kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych mniejszą niż 0,2% 
- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie  wskaże  w  Formularzu  oferty  wysokości  kary  umownej  za  opóźnienie  w  
zakończeniu wykonania  robót budowlanych  –  Zamawiający przyzna  w tym kryterium 0  pkt  
-   przyjmując minimalną wysokość 0,2%. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. 

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

 
W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną 
(końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: 
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KIP = IPc + IPogriu + IPogi + IPcuwiu+ IPwku 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

 
KIP – końcowa ilość punktów, 
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, 
IPogriu - ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty i 
pozostałe zainstalowane urządzenia, 
IPogi – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na inwerter, 
IPcuwiu - ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas usunięcia wad i usterek, 
IPwku - ilość punktów uzyskanych w kryterium: wysokość kary umownej za opóźnienie w 
zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu 
zamówienia). 

 
ROZDZIAŁ XXVI. 
 

 
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH  
OBCYCH 

 
 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

 
1.1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ 

projekt umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 

1.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

1.3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 
ustawy. 

 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy. 

 
2. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 

podpisanie umowy. 
 

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

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej (łącznie z podatkiem VAT). 

4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

 pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego.  
 Nr kont  zostanie wskazany Wykonawcy po Wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 
 gwarancjach ubezpieczeniowych 

 poręczeniach udzielonych 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. 

4.2. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały okres obowiązywania 
zabezpieczenia. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zdeponuje na koncie 
depozytów. 

4.3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku. 

4.4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż na 
czas trwania umowy. 

4.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie ze stosownymi 
postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr  8  do SIWZ. 

 
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą. 

Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy załącznik nr 8 do SIWZ.  
6. Strony podpiszą umowę w terminie 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. 

7. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania do każdej umowy wykonawczej. 

8. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

10. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy : 
10.1 Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której projekt 

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian 
postanowień umowy w przypadku, gdy: 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia. 

2) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3) Przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 
4) Zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście z pracy lub 
innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub 
obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać 
warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu 
przetargowym. 

       10.2 Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany zawieranych w swoim imieniu i na swoją rzecz 
               umów załącznik nr 8 do SIWZ w stosunku do umowy: 

1) Dopuszcza  się możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z 
okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne 
od woli stron lub zmiany takie są korzystne dla zamawiającego.  
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2) Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby 
na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik 
postępowania. 

3) Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach: 

a) wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę 
tej zmiany, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą, 
a Zamawiającym,  

b) w zakresie terminu i sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest 
zmiana sposobu wykonania lub terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka 
jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, 

c) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego 
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, 

d) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (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), 

e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem Umowy.  

4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 
a) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej 

wykonawcy (np. spółki cywilnej w spółkę jawną), zmiana nazwy firmy, zmiany osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy, 

b) poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
5) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 

2-6 ustawy Pzp. 
 

 
ROZDZIAŁ XXVIII. 
 

 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

 
 
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu VI ustawy Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

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

4. Terminy wnoszenia odwołań: 
  4.1. Zgodnie z brzmieniem art. 182 ustawy Pzp Wykonawcom przysługuje odwołanie, które wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

  4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie: 
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 
stronie internetowej. 

  4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po 
dniu lub dniach wolnych od pracy. 

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności. 

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180  
ust. 2 ustawy. 

 
 

ROZDZIAŁ XXIX. 
 

  KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto Kalety – Burmistrz Kalet z 

siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, 

 Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail: iod@kalety.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach  
w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę 
instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek 
oświatowych w Kaletach” 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

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

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

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

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
 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.  

 Administrator odpowiada we własnym zakresie za wypełnienie obowiązku wynikającego z RODO.  

 
ROZDZIAŁ XXX. 

 
ZAŁĄCZNIKI 

1. Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią następujące załączniki: 

1.1. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE Z OFERTĄ, w terminie określonym w Rozdziale XXIII SIWZ: 

- Załącznik nr 1   – Formularz; 
- Załącznik nr 2   – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
- Załącznik nr 3   – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału  

                             w postępowaniu ; 
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1.2.  ZAŁĄCZNIK SKŁADANY W TERMINIE 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

- Załącznik nr 4  – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
                            kapitałowej; 

 

1.3. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO przez Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona: 

- Załącznik nr 5  –  Wykaz zrealizowanych robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia; 
- Załącznik nr 6   –  Wykaz osób którymi będzie dysponował Wykonawca; 

 

1.4. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

- Załącznik nr 7  –    Dokumentacja;    
- Załącznik nr 8  –    Wzór umowy;  

 
 
Uwaga ! - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę załączników na innych drukach, pod warunkiem, że 
będą one odpowiadać treści druków załączonych do niniejszej specyfikacji. 


