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ROZDZIAŁ I. 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Miasto Kalety 
ul. Żwirki i Wigury 2 

42-660 Kalety 
tel.  34 352-76-30 lub 34 357-71-00 

fax 34 352-76-35 

adres e-mail: sekretariat@kalety.pl 

strona internetowa: http://www.kalety.pl/ 

 
 

ROZDZIAŁ II. 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą” lub „ustawą Pzp”. W sprawach 
nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 
 
 
 

ROZDZIAŁ III. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów 

słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach znajdujących się na 

terenie Miasta Kalety oraz zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie 

i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 

210 budynkach mieszkalnych i 2 obiektach komunalnych (Urząd Miejski oraz 

oczyszczalnia ścieków) na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: 

„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw 

fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska” . 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

1) Realizacja zadania inwestycyjnego w części dotyczącej kolektorów słonecznych polega 

na: 

 zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi w 179 

prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Kalety,  

 dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót 

budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych w ww. 

budynkach, 

 wykonaniu w 179 budynkach kompletnych instalacji kolektorów słonecznych 

obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów słonecznych 

mailto:sekretariat@kalety.pl
http://www.kalety.pl/
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płaskich, podgrzewacze wody z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną 

automatyką, 

 wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw 

(elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, 

 przeprowadzeniu płukania i prób całej instalacji kolektorów słonecznych oraz 

napełnienie instalacji czynnikiem solarnym, 

 podłączeniu do wykonanych instalacji kolektorów słonecznych (zasobnika c.w.u.) 

istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do 

przygotowania c.w.u., a w razie jego braku, zamontowanie grzałek elektrycznych o 

właściwej mocy (doboru mocy dokonuje Wykonawca, grzałkę dostarcza właściciel 

budynku). W przypadku konieczności montażu pompy obiegowej ładującej górną 

wężownice zakup i dostawa pompy po stronie właściciela budynku, 

 zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 

 przeprowadzeniu rozruchu instalacji kolektorów słonecznych, 

 opracowanie instrukcji obsługi instalacji kolektorów słonecznych, 

 zamocowaniu na każdym budynku wyposażonym w instalację tabliczki informacyjnej 

z tworzywa sztucznego opracowanej zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-20 dla 

beneficjentów w zakresie informacji i promocji, 

 przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie 

ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji kolektorów słonecznych. 

 

2) Realizacja zadania inwestycyjnego w części dotyczącej instalacji fotowoltaicznych 

polega na: 

 zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

składnikami i włączeniem do instalacji budynku, 

 dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót 

budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. 

budynkach, 

 wykonaniu w 212 obiektach kompletnych instalacji kolektorów fotowoltaicznych 

obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów fotowoltaicznych, 

falownik, niezbędną instalację elektryczną, zasobnik buforowy z grzałką (nie dotyczy 

budynku Urzędu Miasta i oczyszczalni ścieków), sterownik, 

 wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw 

(elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, 

 przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary, 

 podłączeniu zasobnika buforowego z instalacją c.w.u. za pomocą zaworu 

mieszającego (nie dotyczy budynku Urzędu Miasta i oczyszczalni ścieków), 

 zaprogramowanie i uruchomienie układu sterującego, 

 przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej, 

 opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, 

 zamocowaniu na każdym budynku wyposażonym w instalację tabliczki informacyjnej 

z tworzywa sztucznego opracowanej zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-20 dla 

beneficjentów w zakresie informacji i promocji, 
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 przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie 

ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, 

 złożenia w imieniu właściciela nieruchomości poprawnego zgłoszenia mikroinstalacji 

u właściwego OSD wraz z drukami OZE0 i OZE1 za okres od rozruchu do odbioru 

instalacji przez Zamawiającego. 

 
3) Zamawiający zgodnie z art. 36aa. 1 ustawy Pzp., dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych na: 

 Część nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach znajdujących się na terenie 
Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez 
montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym 
Zakątku Śląska” . 

 Część nr 2 - Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie 
procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 210 budynkach 
mieszkalnych i 2 obiektach komunalnych (urząd miasta oraz oczyszczalnia ścieków) 
na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji 
poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety 
Leśnym Zakątku Śląska” . 

 
4) Szczegółowy 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 oraz wzorze umowy (Załącznik nr 4a i 4b) stanowiącymi 
załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
5) 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. 
 

6) 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 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 
 

7) 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. 
 

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

9) 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.   
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10) 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: 

 
1) W ramach Części nr 1: 

 
 Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera – 10 lat, 
 Zbiornik solarny c.w.u. (gwarancja winna również obejmować wymianę anody 

tytanowej jeżeli ulegnie zużyciu) – 5 lat, 
 Grupa pompowa – 5 lat, 
 Naczynia przeponowe – 5 lat, 
 Regulator (sterownik) solarny z czujnikami – 5 lat, 
 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

 
2) W ramach Części nr 2: 

a) System fotowoltaiczny na budynku Urzędu Miasta: 
 Panele fotowoltaiczne – 10 lat, 
 Inwerter- 8 lat, 
 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

b) System fotowoltaiczny na Oczyszczalni Ścieków: 
 Panele fotowoltaiczne - 10 lat, 

 Inwerter- 8 lat, 
 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

c) Systemy fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych: 
 Panele fotowoltaiczne - 10 lat, 

 Inwerter – 8 lat, 
 Zbiornik na c.w.u. wraz z grzałką – 5 lat, 

 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

 
 

3) Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować 

zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: 

 zaników napięcia, 

 obciążenia śniegiem, 

 gradobicia, 

 skoków napięcia w sieci budynku, 

 braku możliwości w odbiorze ciepła. 

Wymagany termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 

11)  Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 
Zamawiający działając 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 2016 r., poz. 166 z późn. zm.) 
wszystkich osób, które będą wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 
czynności polegające na wykonaniu robót przygotowawczych oraz robót budowlano – 
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montażowych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (pkt 7.3.3 – str. 14 oraz 
pkt 7.3.4 – str. 17) stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
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 2015 r., poz. 
478, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oze, Zamawiający wymaga, aby odpowiednio 
instalator słonecznych systemów grzewczych oraz instalator systemów fotowoltaicznych 
posiadał stosowny certyfikat, o którym mowa w art. 139 ust. 2 lub art. 145 ustawy oze. 
 
Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do SIWZ. 
 

12) Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z 
art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 
 

13) Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 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. 
 

14) Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
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  
45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego  
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 30.09.2017r., w tym: 
1) Wykonanie prac projektowych: w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
2) Wykonanie robót budowlano-montażowych: w terminie do dnia 30.09.2017r.; 
3) Dostawa i montaż tablic informacyjnych – nie później niż w dniu rozpoczęcia robót. 

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

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478
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3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznych w ramach jednego budynku prywatnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze 
następujące po sobie, natomiast w przypadku instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
użyteczności publicznej, aby nie trwało dłużej niż 1 miesiąc.  Nie dopuszcza się aby bez 
uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego 
budynku. 

 

 

ROZDZIAŁ V. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWINIA ORAZ 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
 

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

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ. 
 
1. Podstawy wykluczenia: 
 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
 

2) Zamawiający wykluczy z postępowania także Wykonawcę/ów w następujących 
przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, 
przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt  1, 2 i 8 ustawy Pzp: 

 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 
 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, 
 

3) 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 
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odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności.  

 
 
2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 

ust. 1b ustawy.  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań. 
 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
 

Część nr 1: 
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości min. 500 000,00 zł. 

 
Część nr 2: 
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości min. 600 000,00 zł. 
 
W przypadku składania oferty na więcej, niż jedną część, wysokość środków finansowych 
lub zdolności kredytowej stanowi minimum sumę wysokości środków finansowych lub 
zdolności kredytowej przewidzianych dla części na którą(-e) Wykonawca składa ofertę. 

 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
a) 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:  

 
Część nr 1: 

 
 co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu minimum 150 

kompletnych instalacji kolektorów słonecznych każda. 
 
 

Część nr 2: 
 

 co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 40 
kompletnych instalacji fotowoltaicznych, 
oraz 

 co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej 
o mocy co najmniej 20 kWp. 

 
 

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

Część nr 1: 
 
 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 
 do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 

 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
 
 
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym 
im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym 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. specjalności. 

 
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 
 
 

Część nr 2: 
 

 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 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 instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 

 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń. 
 
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym 
im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na 
terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym 
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zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w ww. specjalności. 

 
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VI.   

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 
(Rozdział V SIWZ)  
- do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert  - oświadczenia z art. 
25a ustawy (odpowiednio dla części, na którą składa jest oferta) tj.: 
a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.  
W/w Oświadczenie składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w 
postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 
 
Informacje zawarte w w/w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 
2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału), 
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 
(odpowiednio dla części, na którą składa jest oferta). 
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
Uwaga nr 1. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w 
pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie 
nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 
W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu. 
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (Rozdziału V ust. 2 SIWZ), zostanie wezwany do 
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

 

1) w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału V ust. 2 pkt 2: 
 

 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

 
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. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy mogą złożyć dokumenty 
potwierdzające, że sumarycznie spełnią warunek opisany w rozdziale V ust. 2 pkt 2 
SIWZ. Oceniany będzie ich łączny potencjał. 

 
 
2)  w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału V ust. 2 pkt 3 lit. a: 

 
 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.  

 
Uwaga nr 2: 
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. 

 
 

3)  w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału V ust. 2 pkt 3 lit. b: 
 

 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 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

 
 

Jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, wówczas zobowiązany jest złożyć dokument (np. 
zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji na zasadach określonych w art. 22a. 

 
 

 
Uwaga nr 3 (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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352); 

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. 

 

 

 
ROZDZIAŁ VII. 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 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: 34 352-76-35) 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 

mailto:sekretariat@kalety.pl
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2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 

z dopiskiem: Znak sprawy - OPiPŚ.271.1.2017. 
 

3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 ust. 3 lub ust. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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://www.bip.kalety.pl/ 

 
6. 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. 

 
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Pan Marek Parys. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VIII. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  
1) Dla Części nr 1: 50 000,00  PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
2) Dla Części nr 2: 60 000,00  PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
 

2.  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 (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 
 

3.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 25 
1020 2313 0000 3902 0518 3068 z dopiskiem: "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez 
montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym 

http://www.bip.kalety.pl/
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Zakątku Śląska”- Część nr ……… (należy wskazać nr części, na którą składana jest 
oferta Wykonawcy). 

 
Uwaga nr 4:  
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

 
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 

bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego 
zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami 
(np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty 
dokumentów). 

6. 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 ust. 11 lit. a) 
niniejszego rozdziału SIWZ. 

7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z zapisem ust. 6 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może 
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

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, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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. 
12. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

 

ROZDZIAŁ IX. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
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ROZDZIAŁ X. 

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. 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. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

5. Ponadto warunki dotyczące uczestnictwa podwykonawców określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SIWZ. 

 
6. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do 
uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z 
tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XI. 

 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. odpowiednio warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 2 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 
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tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 
dokument ten np. zobowiązanie (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez 
notariusza, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot 
udostępniający zasoby) należy dołączyć do oferty. 

 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 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 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 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, i 8 ustawy Pzp (podstawy fakultatywne, 
wskazane przez Zamawiającego Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ) 
 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia (Rozdział V ust. 2 pkt 3 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
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 Rozdziale V ust. 2 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 (Rozdział VI ust. 1 
SIWZ). 
 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub 
sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania 
spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w ust. 3 Rozdziału V SIWZ). 
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ROZDZIAŁ XII. 

PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 

 
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp (podstawy fakultatywne, wskazane przez 
Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ) 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 ust. 1. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XIII. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego Załącznik nr 1a lub 1b do SIWZ (odpowiednio dla części, na którą składa 
jest oferta). 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) Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1a,1b 

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 wartość bez kwoty podatku. 

2) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, 
musi w Formularzu oferty (Załącznik nr 1a, 1b do SIWZ) wskazać część/zakres 
zamówienia jaką wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać 
nazwę (firmę) podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w 
odpowiednim punkcie w Formularza oferty „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. 
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3) Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić 
odpowiedni punkt Formularza oferty (Załącznik nr 1a, 1b do SIWZ) dotyczący 
statusu przedsiębiorcy.  

4) W celu uzyskania przez Wykonawcę punktów w kryterium odpowiednio dla: 
Części nr 1: 
 „okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u.” - należy wypełnić 

odpowiedni punkt w Formularzu oferty (Załącznik nr 1a do SIWZ). 
 „okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane 

urządzenia” - należy wypełnić odpowiedni punkt w Formularzu oferty 
(Załącznik nr 1a do SIWZ). 

 „czas usunięcia wad i usterek” - należy wypełnić odpowiedni punkt w 
Formularzu oferty (Załącznik nr 1a do SIWZ). 

 wysokość kary umownej” - należy wypełnić odpowiedni punkt w 
Formularzu oferty (Załącznik nr 1a  do SIWZ).  

Części nr 2: 
 okres gwarancji na inwerter” - należy wypełnić odpowiedni punkt w 

Formularzu oferty (Załącznik nr 1b do SIWZ). 
 „okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane 

urządzenia” - należy wypełnić odpowiedni punkt w Formularzu oferty 
(Załącznik nr 1b do SIWZ). 

 „czas usunięcia wad i usterek” - należy wypełnić odpowiedni punkt w 
Formularzu oferty (Załącznik nr 1b do SIWZ). 

 wysokość kary umownej” - należy wypełnić odpowiedni punkt w 
Formularzu oferty (Załącznik nr 1b do SIWZ).  

5) 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. 

6) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 5 składane 
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7) 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. 

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

9) 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, zbindowane 
itp.). 

 
2. Do oferty należy dołączyć (odpowiednio dla części, na którą składa jest oferta): 

1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do 
SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci 
elektronicznej. 

3) 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 –  jeśli dotyczy. 

4) Dowód wniesienia wadium: 
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- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do 
oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z 
ust. 5 Rozdziału VIII SIWZ; 

- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie 
do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 

 
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 
5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku 

polskim. 
1) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 
2) Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem. 
3) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 
4) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
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. 

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

 
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość 

składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę 
cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 
a) 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; 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo – 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; 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo 
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających 
wspólnie ofertę. 

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

 
7. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub 

jednego z członków konsorcjum. 
 

8. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym 
jako pełnomocnik pozostałych. 
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9. 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. 

 
10. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, 

oświadczeniami w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres:  Urząd Miasta Kalety ul. Żwirki 

i Wigury 2, 42-660 Kalety  oraz opisane w następujący sposób: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wykonawca          Zamawiający 
        Urząd Miasta Kalety 
…………………………….. ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety   
…………………………….                                     
…………………………….. 

 

 
 "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw 

fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska.” 
 

- Część nr ………*  
 

*(należy wskazać część, na którą składana jest oferta). 
 
 

Nie otwierać przed dniem 20.01.2017 r., godz. 1000 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę 

 
11. 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 ust. 10. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub 
„Wycofanie”. 

 
12. 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, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o 
czym poinformuje Wykonawcę. 

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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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 XIV. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, INFORMACJA Z OTWARCIA 

OFERT  

 
 

1. Miejsce składania ofert:  
Urząd Miasta Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 
Sekretariat (pokój nr 22). 
 

2. Termin składania ofert:  
do dnia  20.01.2017 r.  do godz. 0950 
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 24 (sala posiedzeń II 
piętro) Urzędu Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 w dniu, w którym upływa termin 
składania ofert, o godz. 1000. 
 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem 
VAT). 
 

6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, 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 oraz warunków płatności 
zawartych w ofercie. 
 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
(http://www.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. 

 
8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których wyżej mowa Wykonawcy złożą, 
stosownie do treści art. 24 ust. 11 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. 
 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 93 ust. 1b ustawy Pzp. -  może unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

http://www.bip.kalety.pl/
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ROZDZIAŁ XV. 

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 1a lub 1b do 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:  

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych: 8 %,  

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych 
sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%.  

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:  

Część nr 1: 

1) dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych, która będzie realizowana 
w ramach typu instalacji kolektorów słonecznych, przewidzianych w zestawie A, B i C;  

2) robót budowlanych, obejmujących instalacje kolektorów słonecznych w ramach typu 
instalacji słonecznych, przewidzianych w zestawie A, B i C.  

Część nr 2: 

1) dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, która będzie realizowana w  
danym typie instalacji: Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków 
mieszkalnych; 

2) robót budowlanych, obejmujących instalację,  która będzie realizowana  w danym 
typie instalacji: Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych. 

6. Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym przy 
następujących założeniach:  
Część nr 1: 
1) Cena za dokumentację projektową sklasyfikowaną w danym typie instalacji stanowi 

iloczyn ilości dokumentacji projektowych w tym typie oraz ceny za 1 dokumentację 
projektową w tym typie (cena jednostkowa).  
Ilości dokumentacji projektowej nie należy utożsamiać z ilością egzemplarzy 
dokumentacji, lecz liczbą dokumentacji – odpowiadającą liczbie budynków w danym 
typie instalacji kolektorów słonecznych.  
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2) Cena za roboty budowlane sklasyfikowane w danym typie instalacji kolektorów 
słonecznych stanowi iloczyn ilości kompletnych instalacji kolektorów słonecznych oraz 
ceny za 1 kompletną instalację kolektorów słonecznych w tym typie (cena 
jednostkowa).  

Część nr 2: 
1) Cena za dokumentację projektową sklasyfikowaną w danym typie instalacji stanowi 

iloczyn ilości dokumentacji projektowych w tym typie oraz ceny za 1 dokumentację 
projektową w tym typie (cena jednostkowa).  
Ilości dokumentacji projektowej nie należy utożsamiać z ilością egzemplarzy 
dokumentacji, lecz liczbą dokumentacji – odpowiadającą liczbie budynków w danym 
typie instalacji fotowoltaicznych.  

2) Cena za roboty budowlane sklasyfikowane w danym typie instalacji 
fotowoltaicznych stanowi iloczyn ilości kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz 
ceny za 1 kompletną instalację fotowoltaiczną w tym typie (cena jednostkowa).  

3. Ceny jednostkowe należy kalkulować jako ceny uśrednione tj. uwzględniające 
nieznaczne różnice pomiędzy instalacjami kolektorów słonecznych występującymi w 
danych typach instalacji. 

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

5. 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.  

6. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1a i 1b 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. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XVI. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem: 
 

Część nr 1: 
a) cena ofertowa –  60 pkt 
b) okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. – 6 pkt 
c) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 25 

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: 
 
ad. a)  cena ofertowa  IPc  -   maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru: 
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CN 
IPc =   -----   x  Zc 

CB 
 
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. 
 
Uwaga nr 5: 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 nr 6 : 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. 
 
 
ad. b) okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. (IPogzs) - maksymalnie 6 pkt. 
  
Minimalny (wymagany) okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. wynosi 5 lat liczony od 
dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania 
inwestycyjnego (bez uwag). Gwarancja obejmuje również wymianę anody tytanowej jeżeli 
ulegnie zużyciu. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą: 
 
 
                                                                5 lat  –  0 pkt 

 6 lat  –  1,2 pkt 
 7 lat  –  2,4 pkt 
 8 lat  –  3,6 pkt 

                                                                9 lat  –  4,8 pkt 
                                                               10 lat –  6 pkt. 
 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu 
oferty (Załącznik nr 1a do SIWZ).  
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 10 lat nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 6 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji  
na zbiornik solarny do c.w.u 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 zbiornik solarny do c.w.u – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - 
przyjmując minimalną ilość 5 lat. 
 
 
ad. c) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia 
(IPogriu) – maksymalnie 25 pkt. 
 
Minimalny (wymagany) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane 
urządzenia (w tym również: grupa pompowa, naczynia przepompowe, regulator (sterownik) 
solarny z czujnikami) wynosi 5 lat liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 
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odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). Zamawiający przyzna 
punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą: 
 
 
 

5 lat  –  0 pkt 
6 lat  –  5 pkt 

  7 lat  –  10 pkt 
  8 lat  –  15 pkt 
  9 lat  –  20 pkt 

  10 lat  –  25 pkt.   
 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu 
oferty (Załącznik nr 1a do SIWZ).  
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 10 lat nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 25 punków. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji  
na wykonane 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. 
 
 
ad. d) czas usunięcia wad i usterek  (IPcuwiu) – maksymalnie 6 pkt. 
 
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 1a 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. 
 
 
ad e) wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót 
budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia) (IPwku) – 
maksymalnie 3 pkt. 
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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 5 wzoru umowy (Załącznik nr 4a). 
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 1a 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: 
 

 
KIP = IPc + IPogzs+ IPogriu+ IPcuwiu+ IPwku 

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
 
KIP – końcowa ilość punktów, 
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, 
IPogzs –  ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na zbiornik solarny do 
c.w.u., 
IPogriu - ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty i 
pozostałe zainstalowane urządzenia, 
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). 
 
Część nr 2: 

a) cena ofertowa –  60 pkt 
b) okres gwarancji na inwerter – 10 pkt  
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c) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 21 
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 
 
3. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną 

w następujący sposób: 
 
ad. a)  cena ofertowa  IPc  -   maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru: 
  

CN 
IPc =   -----   x  Zc 

CB 
 
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. 
 
Uwaga nr 5: 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 nr 6 : 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. 
 
 
ad. b) okres gwarancji na inwerter (IPogi) - maksymalnie 6 pkt. 
  
Minimalny (wymagany) okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. 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 1b 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 
inweter – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmując minimalną ilość 8 lat. 
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ad. c) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia 
(IPogriu) – maksymalnie 21 pkt. 
 
Minimalny (wymagany) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane 
urządzenia (w tym również: zbiornik na c.w.u. wraz z grzałką) 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 1b 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  na 
wykonane 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. 
 
 
ad. d) czas usunięcia wad i usterek  (IPcuwiu) – maksymalnie 6 pkt. 
 
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 1b 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. 
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ad 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 5 wzoru umowy (Załącznik nr 4b). 
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 1b 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: 
 

 
KIP = IPc + IPogi+ IPogriu+ IPcuwiu+ IPwku 

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
 
KIP – końcowa ilość punktów, 
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, 
IPogi –  ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na inwerter, 
IPogriu - ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty i 
pozostałe zainstalowane urządzenia, 
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). 
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ROZDZIAŁ XVII. 

OCENA OFERT 

 

1. 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  ustawy oraz 
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp - podstawy fakultatywne, wskazane przez 
Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ) oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 2 SIWZ. 

 
2. 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. 

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

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
 
UWAGA 8: 
Brak odpowiedzi przez Wykonawcę na Zawiadomienie dotyczące poprawy omyłek na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., Zamawiający potraktuje jako zgodę na 
poprawienie tych omyłek. 

 
5. W przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie 

zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
6. 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). 

 
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z 
ust. 3 Rozdziału VI SIWZ). 

 
 
 

ROZDZIAŁ XVIII. 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przed 
zawarciem umowy: 
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1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami 

określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 4a  i 4b (§ 11) oraz określonymi w 
Rozdziale XIX SIWZ; 

2) Przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) zgodnie 
z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 4a i 4b (§ 4 ust  2 pkt  20); 

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). 

 
2. 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. 

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

podpisanie umowy. 
 

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych 
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Pan Marek Parys. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XIX. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny ofertowej (łącznie z podatkiem VAT). 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
- pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto nr:  

25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 
- 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. 

 
Uwaga nr 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach 
z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 

 
2) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

następujący sposób i terminach: 
- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
- 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
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3) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy.  

4) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

5)  Wypłata, o której mowa w pkt 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

6) Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż pieniądz (jeżeli okres 
na jaki ma zostać wniesione przekracza 5 lat) musi zawierać w treści zapis, iż w 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez 
Wykonawcę - Zamawiający najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia może zmienić formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
 

 
 

ROZDZIAŁ XX.   

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

 

 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ 
wzór umowy (załącznik nr 4a i 4b). 

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 we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 
nr 4a i 4b do SIWZ. Warunki określono również poniżej: 

1) W zakresie dotyczącym zmiany danych w wykazie osób i budynków objętych realizacją 
przedmiotu zamówienia, które powodują zmianę lokalizacji instalacji solarnych 
w granicach administracyjnych Miasta Kalety pod warunkiem, że zmiana dokonywana 
jest w danym typie instalacji solarnej/fotowoltaicznej. 

2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:  
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony 
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 
opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek 
działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności 
zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, 
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany 
przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym 
wpisem do dziennika budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla 
pory roku), 
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c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) nieprzekazania przez Zamawiającego Wykonawcy części terenu do prowadzenia 
robót, jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez 
Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego 
terminu zakończenia robót budowlanych – przedłużenie terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia 
przekazania części terenu budowy,  

e) niewykonania przez właścicieli budynków, w których mają zostać wykonane 
instalacje solarne/fotowoltaiczne - prac będących w ich gestii, których brak w 
znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia przez okres dłuższy niż 14 dni 
przystąpienie do wykonania przez Wykonawcę instalacji kolektorów słonecznych w 
tych budynkach, 

f) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót, będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający,  

g) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniu przez 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru, właścicieli budynków objętych inwestycją lub 
inne organy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

h) dokonania przez Zamawiającego zmian w wykazie osób i budynków objętych 
realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli uniemożliwiło to Wykonawcy prowadzenie 
prac, lub w sposób istotny je zakłóciło, 

i) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności 
celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji 
następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w którym 
wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania 
umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę 
wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje 
harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
4) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W 

przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w 
ofercie osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom 
o kwalifikacjach  odpowiadającym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu 
pisemnej zgody przez Zmawiającego. 

5) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli 
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, 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. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć 
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy 
podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o 
przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. 
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane 
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w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub 
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany 
umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części 
zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez 
wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części 
zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, 
stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana 
poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi 
zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja 
lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest 
wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 
złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 

7) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp 
wskazane w SIWZ oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub 
przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku 
z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także 
sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony 
Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą 
zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. 

8) W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
a) montażu kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych w/lub na budynkach 

budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w 
art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. W takiej sytuacji stawka 8% zostanie zastosowana 
tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni 
użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym w całkowitej powierzchni, natomiast w pozostałej części należy 
zastosować stawkę 23%; 

b) montażu kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych poza budynkiem 
(obiektem budowlanym lub w jego części zaliczonej do budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym), np. na gruncie, budynku gospodarczym. 
W takiej sytuacji Wykonawca zastosuje stawkę/stawki podatku VAT wynikające z 
interpretacji uzyskanej od właściwego miejscowo Dyrektora Izby Skarbowej, 

c) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku 
od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku 
wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia 
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia 
odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku 
od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie 
nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie 
przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do 
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – 
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od 
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której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, 
a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 

1) Zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku 
braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazana osobę - 
zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy; 

2) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy 
zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana ta nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy – wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 

4) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana 
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez 
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy. 

4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz 
przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić 
do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda 
ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej 
zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz 
dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania 
zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą 
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w 
drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem 
przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest 
wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
jest nieważna. 

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

 
ROZDZIAŁ XXI. 

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. 
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3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
4. Terminy wnoszenia odwołań: 

1) Odwołanie 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, 

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. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i  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. 

 
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. 
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. 
2)   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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). 

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. 
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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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. 

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

 
 

 

ROZDZIAŁ XXII. 

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części.  

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.  

3. Każda oferta jest autonomiczna i będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, 

dla której została złożona. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XXIII. 

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE  

UMOWĘ RAMOWĄ 

 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
 
 
 

ROZDZIAŁ XXIV. 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 
ustawy. 
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ROZDZIAŁ XXV. 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z 

WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
 

ROZDZIAŁ XXVI. 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNE LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@kalety.pl 
 

 

ROZDZIAŁ XXVII. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

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

 

ROZDZIAŁ XXVIII. 

AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 
 
 

ROZDZIAŁ XXIX. 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUM  

 

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). 
 
 
 
Załączniki: 

- Załącznik nr 1a Formularz oferty; 
- Załącznik nr 1b Formularz oferty; 
- Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
- Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
- Załącznik nr 4a Wzór umowy dla Części nr 1; 
- Załącznik nr 4b Wzór umowy dla Części nr 2; 
- Załącznik nr 5 Informacja w sprawie grupy kapitałowej; 
- Załącznik nr 6 Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami. 
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