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§1.Zamawiający
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 28
82-400 Sztum
Tel.: (55) 277 22 14
Adres e-mail: info@pwik-sztum.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692586
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści swz
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/692586

§2. Ochrona danych osobowych
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ulicy
Kochanowskiego 28.

2)

administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: info@pwik-sztum.pl.

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;

6)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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7)

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

8)

posiada Pani/Pan:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

9)

nie przysługuje Pani/Panu:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,

gdyż

podstawą

prawną

przetwarzania

Pani/Pana

danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
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§3. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą/ (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 z późn. zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzeniami

wykonawczymi.

Postępowanie

z

zastrzeżeniem

wyjątków

określonych w ustawie i SWZ prowadzone jest za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy.
3. Zamawiający

nie

przewiduje

wyboru

najkorzystniejszej

oferty

z

możliwością

prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy.

§4. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem

zamówienia

jest

zaprojektowanie,

dostawa

i

montaż

instalacji

fotowoltaicznej. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie

koncepcji

z wyszczególnieniem

rozmieszczenia

rozmieszczenia

modułów

wszystkich

fotowoltaicznych

elementów

składowych

instalacji, która musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
2) Na podstawie zaakceptowanej koncepcji należy wykonać projekt techniczny
instalacji fotowoltaicznej wraz podłączeniem do rozdzielnicy głównej budynku.
Dokumentacja zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) Uzgodnienie projektu technicznego instalacji z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgłoszenie instalacji do powiatowej
komendy Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 56 ust. 1a w związku z art. 29
ust. 4 pkt. 3 lit. c ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351).
4) Dostawę elementów instalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie –
kompletnie wyposażona.
5) Wybudowanie

i

montaż

kompletnej

instalacji

wraz

z

konstrukcją

z uwzględnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, zgodnie
z projektem technicznym.
6) Podłączenie okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC po wykonaniu
podziemnego odcinka linii kablowej AC oraz linii kablowej wewnętrznej,
z uwzględnieniem niezbędnych instalacji niskonapięciowych.
7) Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN.
8) Zgłoszenie wymiany licznika na dwukierunkowy,
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9) Montaż i uruchomienie falownika wraz z konfiguracją i podłączeniem do
Internetu.
10) Zgłoszenie

instalacji

do

dystrybutora

OSD.

Wykonanie

dokumentacji

zgłoszeniowej w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej na
zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie instalacji o przyłączenie do sieci przez
OSD.
11) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji.
13) Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.
14) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich
przekazaniem użytkownikom.
2. Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:
1) Łączna moc modułów fotowoltaicznych od 49,5 kWp do 49,9 kWp.
2) Rodzaj ogniw: monokrystaliczne lub polikrystaliczne.
3) Moduły bifacjalne, wykonane w technologii HALF CUT.
4) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem
południowego ustawienia.
5) Moduły

fotowoltaiczne

należy

zaprojektować

i

rozmieścić

w

sposób

niepowodujący ich zacieniania.
6) Moduły przyłączyć należy kablami o przekroju wynikających z projektu
dedykowanymi pod instalacje fotowoltaiczną nie mniejsze niż 6 mm 2,
odpornymi na promieniowanie UV. Konektory DC dedykowane do producenta
modułów.

Wszelkie

kable

narażone

na

bezpośrednie

promieniowanie

słoneczne należy układać w rurach osłonowych karbowanych o odpowiednim
przekroju, niepalnych, odpornych na promieniowanie UV.
7) Każdy moduł musi mieć dodatnią tolerancję mocy. Do produkcji modułów
muszą być stosowane ogniwa pochodzące z bieżącej produkcji, fabrycznie
nowe. Moc znamionowa oferowanych modułów fotowoltaicznych od
drugiego roku eksploatacji – przez co najmniej okres objęty udzieloną
gwarancją – może spadać o nie więcej niż 0,80% mocy znamionowej rocznie.
Każdy moduł musi posiadać świadectwo spełnienia aktualnych norm.
8) Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości,
dwupodporowa. Konstrukcja mocująca musi zapewnić stabilne mocowanie
modułów oraz cechować się odpornością o podwyższonej wytrzymałości na
szkodliwe

warunki

atmosferyczne.

Ochronna

powłoka

magnezowa
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o gwarantowanej jakości minimum 10 lat. Wykonawca zapewni ochronę przed
korozją elektrochemiczną mogącą powstać na styku łączenia anodowanego
aluminium i stali
9) Kąt nachylenia konstrukcji: 30 stopni.
10) Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana, uziemiona. Konstrukcję wsporczą
instalacji oraz ramy modułów PV należy uziemić przewodem LGy o przekroju
minimum 16 mm2. Należy również uziemić zacisk PE wewnątrz rozdzielnic po
stronie DC oraz inwerter.
11) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono
w Załączniku nr 8 do SWZ,
12) Urządzenia wytwórcze instalacji fotowoltaicznej (inwerter) zostanie podłączony
do Interentu w celu umożliwienia korzystania z systemu monitoringu, rejestracji
danych

i

kontrolowania

procesu

wytwórczego

energii

elektrycznej.

Wykonawca zapewnia system wraz z jego konfiguracją i uruchomieniem.
System musi zapewniać co najmniej:
a) monitorowanie działania systemu w czasie rzeczywistym – modułów
fotowoltaicznych, falownika,
b) zdalne

monitorowanie

i

utrzymanie

instalacji

fotowoltaicznej

/

utworzenie raportów z wizualizacją produkcji i parametrów wytwarzanej
energii,
c) gromadzenie

danych

produkcji

chwilowej

oraz

składowanie,

gromadzenie danych produkcji energii,
d) podgląd wypływu energii na zewnątrz do sieci operatora,
e) należy także udostępnić łącze szeregowe RS 485 lub sieciowe ze
standardem Modbus RTU lub TCP w celu włączenia do lokalnego
systemu wizualizacji (moc chwilowa i sumaryczna).
13) Pomiary i testy instalacji. W celu odbioru instalacji fotowoltaicznej, wykonawca
powinien dokonać pomiaru instalacji fotowoltaicznej. Protokoły pomiarowe
z wykonanych pomiarów należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu
łącznie z dokumentacją powykonawczą. Wymagane protokoły pomiarowe:
a) badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
b) pomiaru impedancji pętli zwarcia,
c) pomiaru rezystancji uziemienia,
d) badania rezystancji izolacji kabli stałoprądowych DC.
14) Dokumentacja powykonawcza. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:
a) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
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b) dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonania robót za zgodą Zamawiającego,
c) mapa układu zgodna z lokalizacją poszczególnych modułów,
d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
e) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po montażowych,
f) protokoły pomiarów i badań,
g) świadectwa

jakości

i

dopuszczenia

do

eksploatacji

urządzeń

i materiałów,
h) karty katalogowe zamontowanych urządzeń.
15) Wymagany

okres

gwarancji

na

wykonane

roboty

instalacyjne

oraz

na zainstalowane urządzenia liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego (bez uwag) – wynosi co najmniej:
a) dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne – 12 lat,
b) konstrukcja wsporcza -10 lat,
c) wykonane

roboty

instalacyjne

oraz

pozostałe

zainstalowane

urządzenia – 5 lat.
16) Instalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami

wiedzy

i eksploatacyjne

technicznej

zawarte

w

art.

oraz
7a

spełniać
ustawy

wymogi
Prawo

techniczne

energetyczne,

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
3. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą),
Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub
lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacjach zamówienia.
Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie
przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać
składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe
i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał,
kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi
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nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub
materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej
na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych lub lepszych parametrach.
4. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia oraz w innych dokumentach
Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3
ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Ciężar

udowodnienia

równoważności

zaoferowanego

przedmiotu

spoczywa

na Wykonawcy (zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy). Wykonawca w ofercie musi
udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym
stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku
wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści
oferty.
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
–

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,

–

09332000-5 Instalacje słoneczne,

–

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne,

–

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

–

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną.

§5. Podwykonawstwo
1. Wykonawca

może

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcy

(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający

wymaga,

aby

w

przypadku

powierzenia

części

zamówienia

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na
tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
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4. Powierzenie

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

§6. Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy.
2. Zamówienie będzie realizowane przez okres maksymalnie 90 dni licząc od dnia
rozpoczęcia wykonania zamówienia.

§7. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w §8. SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień

do

prowadzenia

określonej

działalności

gospodarczej

lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
minimum 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej dwa zadania polegające na dostawie i montażu
instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 49 kWp.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia
osobami spełniającymi poniższe wymagania:
–

projektant

branży

elektrycznej.

Minimalne

wymagania:

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji

technicznych

w

budownictwie

w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których
w

aktualnym

stanie

prawnym

uprawniają

uprawnienia
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budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie
przedmiotowego zamówienia.
kierownik

–

robót

wymagania:

w

specjalności

posiadający

samodzielnych

funkcji

elektrycznej.

uprawnienia
technicznych

Minimalne

do

wykonywania

w

budownictwie

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umożliwiające

wykonywanie

tych

samych

czynności,

do

wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia

budowlane

w/w

specjalności

umożliwiające

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
instalator urządzeń fotowoltaicznych. Minimalne wymagania:

–

osoba posiadającą dokument wydany przez Prezesa Urzędu
Dozoru

Technicznego

instalatora

kwalifikacji

potwierdzający
do

posiadanie

instalowania

przez

systemów

fotowoltaicznych zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2022.1378).
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych
uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz

odpowiadające

im

uprawnienia

nabyte

w

innych

niż

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej,
państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym
Handlu

(EFTA)

-

stronach

umowy

o

Europejskim

Obszarze

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na
własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i
biegłe tłumaczenie

w

kontaktach

pomiędzy

Zamawiającym

a

Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich
dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia
stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
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4. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wykonawca,

który

polega

na

zdolnościach

lub

sytuacji

podmiotów

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zamawiający

ocenia,

czy

udostępniane

wykonawcy

przez

podmioty

udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
które zostały przewidziane względem wykonawcy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby
nie

potwierdzają

spełniania

przez

wykonawcę

warunków

udziału

w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający

żąda,

aby

wykonawca

w

terminie

określonym

przez

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał,

że

samodzielnie

spełnia

warunki

udziału

w

postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w §9. ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
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§8. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (art. 108 ust. 1
ustawy):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz
z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania
lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia

wykonywania

pracy

małoletniemu

cudzoziemcowi,

o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach

powierzania

wykonywania

pracy

cudzoziemcom

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu

karnego,

przestępstwo

przeciwko

wiarygodności

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce

komandytowej

lub

komandytowo-akcyjnej

lub

prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy
lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
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3. Zgodnie z art. 7 ust.1 Ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona

w

i rozporządzeniu

wykazach
269/2014

określonych

albo

wpisana

w

rozporządzeniu

na

listę

lub

765/2006

będąca

takim

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na
listę

na

podstawie

decyzji

w

sprawie

wpisu

na

listę

rozstrzygającej

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę

oraz

uczestnika

konkursu,

którego

jednostką

dominującą

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił

lub

zobowiązał

się

do

naprawienia

szkody

wyrządzonej

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w
tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem

lub

swoim

nieprawidłowym

postępowaniem

oraz

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z
właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
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3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał

wszelkie

powiązania

z

osobami

lub

podmiotami

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył

struktury

audytu

wewnętrznego

do

monitorowania

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

§9. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych - oświadczenia i dokumenty,
jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Do oferty (załącznik nr 1 do SWZ) wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia.
4. Wykaz

podmiotowych

środków

dowodowych,

składanych

przez

wykonawcę

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy:
1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
2) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz

dostaw

wykonanych,

a

w

przypadku

świadczeń

powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę

jakości

lub

kierowanie

robotami

budowlanymi,

wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej

wysokość

posiadanych

środków

finansowych

lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3
miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli

z

uzasadnionej

wymaganych

przez

przyczyny

wykonawca

zamawiającego

nie

może

podmiotowych

złożyć
środków

dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe,
które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5. Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, zastępuje się je w całości
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Termin, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy:
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1) rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których
mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym w przepisach, w zakresie i sposób określony w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 9 pkt 2.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców we własnym
imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
13. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu.
14. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest przez każdego wspólnika
spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”),
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b składane
jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu
(osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- „Firma

przedsiębiorcy”).
15. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie,

a

także

przekazanie

przy

użyciu

środków

komunikacji

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,
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2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za
pomocą wydruku,
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i
kontekstu zapisanych informacji.

§10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający

będzie

o wymaganiach

komunikował

technicznych

się

z

Wykonawcami

i organizacyjnych

oraz

informacje

sporządzania,

wysyłania

i odbierania korespondencji elektronicznej
1.

Postępowanie dotyczące niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami,

w

szczególności

składanie

ofert,

wymiana

informacji

oraz

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą
odbywa

się

za

pośrednictwem

Platformy

znajdującej

się

pod

adresem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692586.
3.

Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) akceptuje

warunki

korzystania

z

Platformy,

określone

w

Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
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3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików
.pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny

czas

(hh:mm:ss)

generowany

wg.

czasu

lokalnego

serwera

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Formaty

plików

wykorzystywanych

przez

wykonawców

powinny

być

zgodne

z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego

tekstu

rozporządzenia

Rady

Ministrów

w

sprawie

Krajowych

Ram

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
7. Zamawiający

rekomenduje

wykorzystanie

formatów:

.pdf

.doc

.xls

.jpg

(.jpeg)

ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów:
1) .zip
2) .7Z
9. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi maksymalnie 5MB.
11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu,

zamawiający

zaleca,

w

miarę

możliwości,

przekonwertowanie

plików

składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.
12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca

powinien

pamiętać,

aby

plik

z

podpisem

przekazywać

łącznie

z dokumentem podpisywanym.
13. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
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14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
15. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
16. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny
przed terminem składania ofert/wniosków.
17. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
18. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
20. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików
co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
21. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy - nie dotyczy

§11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Sylwia Ossowska, e-mail: sylwia.ossowska@pwik-sztum.pl
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ
za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża
termin

składania

ofert

o

czas

niezbędny

do

zapoznania

się

wszystkich
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zainteresowanych

wykonawców

z

wyjaśnieniami

niezbędnymi

do

należytego

przygotowania i złożenia ofert.
8. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w ust. 6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi

przepisami

adresatem

jest

konkretny

wykonawca,

będzie

przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
12. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości

bezpośrednio

na

platformazakupowa.pl

przesłanych

przez

zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Taka oferta

zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod
uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
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§12. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz
z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika,
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący
swym zakresem umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, podmiotu

udostępniającego

zasoby

na

zasadach

określonych w art. 118 ustawy,
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia

wykonawcy

zobowiązani

są

do

ustanowienia

pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
–

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

–

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,

–
3) oświadczenie

ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie

zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
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4) jeżeli

wykonawca,

polega

na

zdolnościach

lub

sytuacji

podmiotów

udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ,
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania:
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których
mowa w pkt 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
2. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w
jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotu
zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać warunkom zamówienia, z zastrzeżeniem art.
223 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące
treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania
ofert w trybie przewidzianym w §11. ust. 6 SWZ.
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4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami
SWZ składa się w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej
samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje
w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje
informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający
uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
9. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas
dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako
jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub
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oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa
pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści
oferty spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości
ich odtajnienia.
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że
zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe
warunki, określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.: ma
charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą, oraz jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności. W nawiązaniu do orzecznictwa
arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko takie
informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób.
Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których
treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
10. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 2 i 3 do SWZ), podmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia (określone w ust. 1 pkt 1-6), składa się w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w
sposób określony w Rozporządzeniu, o którym mowa w §9. ust. 9 pkt 2 SWZ.
11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub
dokumenty

potwierdzające

umocowanie

do

reprezentowania

odpowiednio

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na
takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający

zasoby

lub

podwykonawca,

zwane

dalej

„upoważnionymi

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
12. W przypadku, gdy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 22, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci
elektronicznej

opatrzonej

podpisem

zaufanym

lub

podpisem

osobistym

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 23 dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą,
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
14. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 25, niewystawione
przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 26, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych

środków

dowodowych

-

odpowiednio

wykonawca,

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby -
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odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 24 i 27, może dokonać również notariusz.
18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 118 ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z
oryginałem.
19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w
formacie

poddającym

dane

kompresji,

opatrzenie

pliku

zawierającego

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
20. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, podmiotowe
środki

dowodowe

lub

inne

dokumenty,

w

tym

dokumenty

potwierdzające

umocowanie do reprezentowania złożone wraz z ofertą sporządzone w języku obcym
winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst
przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i
celu umowy zgodnie z art. 65 §2 KC.
21. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
22. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie
terminu składania ofert.
23. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

str. 29

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.

§13. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 31.12.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.

§14. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie za pośrednictwem Portalu pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692586
2. Termin składania ofert upływa 02.12.2022 r. o godzinie 8.00.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania
oferty

znajduje

się

na

stronie

internetowej

pod

adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
5. Otwarcie ofert odbędzie się 02.12.2022 r. o godzinie 8.05.
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
8. Najpóźniej

przed

otwarciem

ofert,

udostępnia

się

na

stronie

internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
9. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej

działalności

gospodarczej

albo

miejscach

zamieszkania

wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

§15. Sposób obliczenia ceny
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym
również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
4. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2022.931 z późn. zm.).
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty
muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w
dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla
się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć
się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W formularzu ofertowym wykonawca ma
obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

§16. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena: 60%,
2) Okres rękojmi za wady: 40%.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu
wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium Cena (60%):
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝑚𝑎𝑥60) =

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 60 𝑝𝑘𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

2) Kryterium Okres rękojmi za wady (40%). Minimalny wymagany okres rękojmi za
wady wynosi 5 lat. Oferta z okresem rękojmi 7 lat i więcej, otrzyma maksymalną
ilość punktów. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym okresu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie
minimalny termin rękojmi tj. 5 lat. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane
zgodnie z poniższym wzorem:
a) 5 lat rękojmi za wady = 0 pkt,
b) 6 lat rękojmi za wady = 20 pkt,
c) 7 lat rękojmi za wady i więcej = 40 pkt.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej
punktów powstałą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

§17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
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3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające
ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy,
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod
rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy.
§18. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które

zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi
zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy.
8. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania jest
jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.

§19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

§20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie

zamówienia

oraz

dokumentów

zamówienia

przysługują

również
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu

o udzielenie

zamówienia,

w

tym

na

projektowane

postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. 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 niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy.

§21. Opis części zamówienia
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje podziału niniejszego zamówienia na części.

§23. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji
zamówienia uczestniczyły osoby wskazane w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy, tym samym nie
wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni
wykonawcy,

których

głównym

celem

lub

głównym

celem

działalności

ich

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w
walutach obcych.
5. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 261 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej, o której mowa w
art. 308 ust. 1 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
Pełna nazwa:

Adres:

Województwo:

NIP:

KRS:

REGON:
Nr telefonu:
E-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie,
dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na potrzeby Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o., znak sprawy ZP.2.2022, składam(-y)
następującą ofertę:
1. Oferuję(-y) wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia i na warunkach
płatności określonych w SWZ za cenę ryczałtową brutto: …………………………..…………..,
w tym należny podatek VAT.
Słownie brutto:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Okres rękojmi za wady ….. lat -a (podać zgodnie z §16 SWZ).
3. Oświadczam(y), że:
1) zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
2) jestem(śmy) związani niniejszą ofertą zgodnie z art. 307 ustawy,
3) zawarty w SWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń
i zobowiązuję(emy) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia
umowy na warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
4) nie wykonywałem (liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie
posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,
5) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.
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5. Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej do kontaktu ze strony Wykonawcy
...................................... tel. …............………........ e-mail…..................................
6. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:
Nazwa i adres

Część zamówienia, której

Procentowa wartość części zamówienia, której

podwykonawcy

wykonanie zostanie

wykonanie zostanie powierzone

(o ile znany)

powierzone

podwykonawcom (fakultatywnie - Wykonawca

podwykonawcom

nie musi jej wypełniać

7. Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentujemy jest:
 mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych)
 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo,
które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo,
które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50
milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
 dużym przedsiębiorstwem
8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
9. Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór naszej oferty:
 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.),
 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), w związku z powyższym wskazujemy:

1) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły

do

powstania

obowiązku

podatkowego:

………………………………..………………………,

2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………

3) stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie:
………………………………………………
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10. Oświadczam, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu2.
11. Informuję, że zamawiający może uzyskać odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:
 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
 https://prod.ceidg.gov.pl

- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany /
podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)
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Załącznik

nr

2

do

SIWZ

–

oświadczenie

o spełnieniu

warunków

udziału

w postępowaniu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust.1
ustawy w trybie podstawowym pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 50 kWp na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o. znak sprawy
ZP.2.2022:
 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych
zasoby:

……………………………………………………………………..

…………………………………………………….…………………….

w

(określić

następującym

zakres,

w

jakim

zakresie:
wykonawca

powołuje się na zasoby podmiotu).
Oświadczam, że
 nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy.
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.


zachodzą

w

stosunku

art. ……………………..

do

ustawy

mnie

(podać

podstawy

wykluczenia

mającą

zastosowanie

z

postępowania

podstawę

na

podstawie

wykluczenia

spośród

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące czynności
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany /
podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw
do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust.1
ustawy w trybie podstawowym pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 50 kWp na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o. znak sprawy
ZP.2.2022:
1.

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego
w zakresie …………………………………… (wskazać warunek udziału w postepowaniu, w zakresie
którego wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby)

Oświadczam, że
 nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy.
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.


zachodzą

w

stosunku

art. ……………………..

do

ustawy

mnie

(podać

podstawy

wykluczenia

mającą

zastosowanie

z

postępowania

podstawę

na

podstawie

wykluczenia

spośród

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące czynności
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany /
podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie
z art. 275 ust.1 ustawy w trybie podstawowym pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie Sp. z o. o. znak sprawy ZP.2.2022:
 Należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, w skład której
wchodzą następujące podmioty:
L.p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

 Informuję(my), że nie przynależę(my) do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy

- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany /
podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 5 do SIWZ – projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ……
W dniu …. roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.,
ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, numer KRS 0000127884, NIP 5790006866, REGON
170148140, w imieniu, którego działa:
Sławomir Kłopotowski – Prezes
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a
........................................
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu nr ....... do ......... NIP ..... REGON
.........
reprezentowaną przez: .......................................…........................................................................,
zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.”Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na
potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.” przeprowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą/ (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
znak sprawy ZP.2.2022.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem

zamówienia

jest

zaprojektowanie,

dostawa

i

montaż

instalacji

fotowoltaicznej. Zakres zadania obejmuje m. in:
1) Opracowanie

koncepcji

rozmieszczenia

modułów

fotowoltaicznych

z wyszczególnieniem rozmieszczenia wszystkich elementów składowych instalacji,
która musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
2) Na podstawie zaakceptowanej koncepcji należy wykonać projekt techniczny
instalacji fotowoltaicznej wraz podłączeniem do rozdzielnicy głównej budynku.
Dokumentacja zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) Uzgodnienie projektu technicznego instalacji z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgłoszenie instalacji do powiatowej

str. 42

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.

komendy Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 56 ust. 1a w związku z art. 29
ust. 4 pkt. 3 lit. c ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351).
4) Dostawę elementów instalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie –
kompletnie wyposażona.
5) Wybudowanie

i

montaż

z uwzględnieniem

ochrony

kompletnej

instalacji

przeciwprzepięciowej

i

wraz

z

konstrukcją

odgromowej,

zgodnie

z projektem technicznym.
6) Podłączenie okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC po wykonaniu
podziemnego odcinka linii kablowej AC oraz linii kablowej wewnętrznej,
z uwzględnieniem niezbędnych instalacji niskonapięciowych.
7) Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN.
8) Zgłoszenie wymiany licznika na dwukierunkowy,
9) Montaż i uruchomienie falownika wraz z konfiguracją i podłączeniem do
Internetu.
10) Zgłoszenie

instalacji

do

dystrybutora

OSD.

Wykonanie

dokumentacji

zgłoszeniowej w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej na zasadach
określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Obowiązkiem
Wykonawcy jest zgłoszenie instalacji o przyłączenie do sieci przez OSD.
11) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji.
13) Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.
14) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich
przekazaniem użytkownikom.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia
stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca realizuje roboty z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały
powinny posiadać atesty, aprobaty, certyfikaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do sprawdzania jakości i ilości zastosowanych materiałów.
§ 2. Wynagrodzenie. Warunki płatności.
1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy wynosi: ………… zł brutto (słownie brutto:
…………).
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności,
przysługującej mu wobec Zamawiającego, na rzecz osoby trzeciej.
4. Płatność za realizację niniejszego zadania nastąpią na konto nr ….......
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5. Termin płatności faktury wynosi – 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
§ 3. Termin realizacji zadania.
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy.
2) Termin zakończenia: zamówienie będzie realizowane przez okres maksymalnie
90 dni licząc od dnia rozpoczęcia wykonania zamówienia.
2. Za termin wykonania zamówienia strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru wraz
z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru, w tym z potwierdzeniem
przyjęcia przez operatora sieci zgłoszenia przyłączenia instalacji oraz zgłoszeniem
instalacji do powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej.
3. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony protokolarnie
w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru lub
terminu zakończenia realizacji zadania. Protokoły odbioru podpisują przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiającego.
§ 4. Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ..................... .
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ..................... .
§ 5. Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach realizacji dostaw i montażu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do:
1) uzyskania niezbędnych do projektowania informacji i opracowanie koncepcji
wykonania instalacji z wyszczególnieniem rozmieszczenia wszystkich elementów
składowych instalacji,
2) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność
koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego
i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją
niniejszej umowy,
3) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów,
zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
4) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami
pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu,
5) zapewnienia

potrzebnego

oprzyrządowania,

potencjału

ludzkiego

oraz

materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia
ciężaru i ilości zużytych materiałów,
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6) informowania o terminach prób,
7) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu
bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,
8) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez
Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
9) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego,
10) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych instalacji,
11) wykonanie

instalacji

w

sposób

umożliwiający

jej

podłączenie

do

sieci

energetycznej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu
Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszelkie
dokumenty niezbędne do przyłączenia instalacji do sieci, a następnie po ich
akceptacji przez Zamawiającego złoży je w OSD.
2. Przed

dokonaniem

montażu

Wykonawca

musi

przedstawić

Zamawiającemu

dokumentację techniczną dostarczanego konkretnego modelu urządzenia i uzyskać
pisemną akceptację Zamawiającego.
3. W

przypadku

wniosku

o

dopuszczenie

modelu

urządzenia

niespełniającego

parametrów wynikających z oferty i dokumentacji technicznej Zamawiający nie
dopuści do montażu danego modelu urządzenia (nie wyda akceptacji, o której mowa
powyżej).
4.

Montaż urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie
jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami
Zamawiającego, wymogami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi,
obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z dokumentacją
techniczną.
6. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych.
Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewnia organizację i likwidację
zaplecza budowy oraz dostawę energii elektrycznej do wykonywania prac.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) deklarację zgodności,
3) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
8. Materiały i urządzenia zastosowanie przy budowie muszą odpowiadać pod względem
jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a także wymogom określonym w projekcie budowlanym.
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9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie realizacji prac będących
przedmiotem zamówienia przestrzeganie przepisów i warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy i ochrony środowiska, w tym zapewnić na własny koszt transport
i utylizację odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
zgodnie z obowiązującym przepisami.
10. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia terenu robót i ponosi
pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie tego zabezpieczenia.
11. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu robót od odpowiedzialności
cywilnej.
12. Wykonawca uporządkuje terenu robót, zaplecze budowy, tereny zajęte lub
użytkowane przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
13. Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność

za

szkody

oraz

następstwa

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
14. Wykonawca kompletuje w trakcie realizacji robót dokumentację zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotuje do odbioru końcowego komplet protokołów
niezbędnych przy odbiorze.
15. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym
czasie kontroli terenu robót, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów
oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać miejsce wykonywania robót w należytym
porządku, wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały będą składowane a odpady i
śmieci na bieżąco usuwane. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3
pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 z późn zm.).
Każdego dnia po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania
miejsca ich wykonywania. Wykonawca wykonuje czynności porządkowe z użyciem
własnego sprzętu oraz własnych środków czyszczących. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego udostępnia karty przekazania odpadów do utylizacji.
§ 6. Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość
prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części
realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji wynosi:
1) dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne – 12 lat,
2) konstrukcja wsporcza - 10 lat,
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3) wykonane roboty instalacyjne oraz pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat.
2. Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu użytego przez Wykonawcę
do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub sprzęt, urządzenie,
produkt, dłuższy okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje
producenta.
3. Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych, czas reakcji na zgłoszenie usterki oraz
szczegóły w tym zakresie zostały określone w załączniku nr 1 do umowy (wzór karty
gwarancyjnej). W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały
w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie
wykonanych prac zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiąca integralną część umowy.
4. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
wynikających z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają
natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady
fizyczne na instalacje i wszystkie materiały wynosi … lat.
5. Strony ustalają … letni okres rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania zadania za należycie wykonane.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
7. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający jest
zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni
od ich wykrycia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie
wyznaczonym w stosownym protokole i do poniesienia związanych z tym kosztów.
W sytuacji

powstania

awarii

spowodowanej

niewłaściwym

wykonawstwem,

Wykonawca dokona jej likwidacji – usunięcia w trybie natychmiastowym.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy.
9. Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia,
uniemożliwiając podjęcie użytkowania przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający zażąda wykonania ich po raz drugi, a Wykonawca zobowiązany jest do
spełnienia tego żądania. Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się
do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania, Zamawiający może proporcjonalnie
obniżyć kwotę wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 7. Podwykonawstwo
1.

Strony umowy ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez wykonawcę
osobiście bądź z udziałem podwykonawców.
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2.

Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane
w SWZ, Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.

3.

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części
zamówienia następującym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: …………………...
a) opis powierzonej części zamówienia: …………………….
b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień
publicznych …………………………(tak/nie)
2) ……………….

4.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia
i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

5.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo
zamówień

publicznych,

w

celu

wykazania

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:
1) 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 oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
6.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na
których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku
postępowania

weryfikowane

były

podstawy

wykluczenia

podwykonawcy

niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych).
7.

Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
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8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

9.

W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia
niesprzeczne

z

postanowieniami

niniejszej

umowy

oraz

będzie

zawierać

w szczególności (zgodnie z art. 437 ust.1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych):
1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie
publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego
udzielenie (konsorcjum)

i

wspólnie

występują

w niniejszej

umowie

jako

wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi
członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich,
2) zakres robót przewidzianych do wykonania,
3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy,
4) terminy i zasady dokonywania odbioru,
5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie
będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót
należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy),
6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiązki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu,
7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy,
8) wymóg wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone
na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
9) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności

za

wady

przedmiotu

umowy

Wykonawcy

wobec

Zamawiającego.
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych,
jest

zobowiązany

do

przedłożenia

zamawiającemu

projektu

umowy

o

podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni,
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości
zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń
przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później
niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robót budowlanych.
15. Zamawiający

w

terminie

do

10

dni

od

doręczenia

mu

kopii

umowy

o

podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni,
oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.
16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności,
gdy:
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części
zamówienia, jeżeli zamawiający wskazał kluczowe części zamówienia,
3) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;
4) będzie

zawierała

zapisy

uzależniające

dokonanie

zapłaty

na

rzecz

Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty
należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
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5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących
podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;
6) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły
utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej
umowy, zgodnie z jej treścią;
7) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień
publicznych tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów
umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.
18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez
Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z
Wykonawcą

za

Podwykonawcy

zapłatę
lub

wymaganego

Dalszemu

wynagrodzenia,

podwykonawcy

za

przysługującego

wykonanie

czynności

przewidzianych niniejszą umową.
19. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1. Wyłączenie nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku, o
którym

mowa

powyżej

Podwykonawca,

Dalszy

podwykonawca

przedkłada

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowę również Wykonawcy.
20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić
Podwykonawcy

realizacji

przedmiotu

Umowy

o

podwykonawstwo,

której

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiającego.
23. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta
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Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może
usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające
umowę

w

imieniu

Podwykonawcy

lub

dalszego

Podwykonawcy

posiadają

uprawnienia do jego reprezentacji.
25. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 11-16.
26. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy,

jeżeli

sprzęt

techniczny,

osoby

i

kwalifikacje,

którymi

dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na
żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
27. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na
język polski.
28. Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
Podwykonawcą.
29. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za
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wykonane i

odebrane roboty, zamawiający

wymagalnego

wynagrodzenia

dokona

przysługującego

bezpośredniej

Podwykonawcy,

zapłaty
Dalszemu

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 8. Kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy planowanym terminem zakończenia
dostawy, a faktycznym dniem zakończenia dostawy – w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,
2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi za wady fizyczne – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru, liczony od dnia upływu
terminu na usunięcie wad wskazanego przy odbiorze lub w §6 ust. 3,
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych
do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi w zakresie do prac
dotychczas wykonanych,
4) z tytułu:
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub
projektu jej zmiany,
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
- w wysokości 1000,00 złotych za każdy przypadek opisanego wyżej naruszenia,
5) z tytułu (zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych):
a) braku

zapłaty

lub

nieterminowej

zapłaty

wynagrodzenia

należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 500,00 złotych
za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty lub
do dnia wszczęcia przez Zamawiającego czynności związanych z bezpośrednią
płatnością na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
6) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem
umowy

innego

podmiotu

niż

Zamawiającego Podwykonawca

Wykonawca
skierowany

lub

zaakceptowany

do ich

przez

wykonania zgodnie
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z zasadami określonymi umową - w wysokości 5000,00 zł za każdy przypadek
opisanego wyżej naruszenia.
2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego
w postanowieniu §10 ust. 1 umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz
Zamawiającego:
1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy o pracę, wynikającego z §10 ust.1 umowy w wysokości 500,00 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
polegające

na

bezpośrednim

fizycznym

świadczeniu

usług,

zgodnie

z zobowiązaniem wynikającym z §10 ust. 1 umowy,
2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §10 umowy,
w wysokości 350,00 złotych brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.
W przypadku ich naliczenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem
faksu na numer lub e-mail potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach
naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do
odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00
zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami
wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
8. Zapłata

kary

przez

Wykonawcę

lub

odliczenie

przez Zamawiającego kwoty

kary płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.
10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od
nowych terminów.
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11. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
12. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub
zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych
wezwań w tej mierze.
13. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 9. Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych
w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zostanie zajęta w postępowaniu
egzekucyjnym ruchomość, nieruchomość, wierzytelność lub rachunek bankowy
Wykonawcy,
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał
jej wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn,
3) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 %
ceny ofertowej brutto,
4) razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia

wiadomości

o powyższych

okolicznościach; w tym

przypadku

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej
części umowy,
5) w razie konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu
umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych niniejszą
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umową, a także nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia
odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.
§ 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności
w zakresie

realizacji

zamówienia,

polegające

na

bezpośrednim

wykonywaniu

przedmiotu zamówienia w szczególności osoby wykonujące: roboty branży elektrycznej,
będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę

wymogu

zatrudnienia

na

podstawie

umowy

o

pracę

osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych w ust. 1.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o
których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o
pracę i zakres obowiązków pracownika,
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4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia o których mowa w ust. 1, polegających na bezpośrednim wykonywaniu
przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §8 ust. 2 Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku
niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy o pracę.
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3
lub dowodów poświadczających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych
przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w
zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu
usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia

na

podstawie

umowy

o pracę

pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na
bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi

przez

Wykonawcę,

oraz

będzie

skutkować

naliczeniem

kar

umownych, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. Niezależnie od
powyższego Zamawiający poinformuje właściwe organy kontrolne celem zbadania czy
osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na
bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług wykonywały pracę na warunkach
określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.
§ 12. Zmiana umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych lub poniżej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:
a) zmiany

wynikające

z

warunków

atmosferycznych,

które

spowodowały

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
w szczególności

klęsk

żywiołowych

lub

warunków

atmosferycznych

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją
projektową, wiedzą i sztuką budowlaną lub uniemożliwiających zachowanie
reżimu technologicznego,
b) zmiany

będące

następstwem

działania

lub

braku

działania

organów

administracji, sądów i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do
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organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
c) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń
lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie
oznaczonych w dokumentacji projektowej,
d) w razie konieczności wykonania prac nie objętych przedmiotem umowy, a
wynikających z zaleceń organów uprawnionych – odpowiednio o czas
niezbędny do wykonania tych prac,
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1)
powyżej, termin wykonania Umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż
o okres trwania tych okoliczności.
4. W przypadku konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do udokumentowania faktu przestoju w realizacji prac nie
wynikających z jego winy.
5. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę musi
mieć formę pisemną.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem
nieważności.
7. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako
prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy,
lecz jedynie jako możliwość dokonania zmian umowy.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:
1) zmianie siedziby,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy
jako dłużnik.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
obowiązujące przepisy prawa, w tym: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks
Cywilny.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są wymienione załączniki:
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1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do umowy
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJNA NR ….. – WZÓR
ZAMAWIAJĄCY
UPRAWNIONY Z TYTUŁU
GWARANCJI
GWARANT - WYKONAWCA
DATA ODBIORU KOŃCOWEGO
Stosownie do ustaleń § 6 umowy Nr.………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja
zadania pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp
na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.
udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie

udzielam

gwarancji

jakości

na

wykonaną

w

ramach

realizacji

w/w zamówienia dostawę i montaż instalacji w następującej lokalizacji:

………………………………

………………………………

………………………………

(imię i nazwisko

(adres lokalizacji)

(nr działki)

Użytkownika)
Okres gwarancji: zgodnie z §6 ust. 1 umowy licząc od dnia następnego od daty odbioru
końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 umowy.
Warunki gwarancji:
1.

Zakazuje się ingerencji osób trzecich w instalacje i ich elementy przez okres
obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty,
poza okresowymi przeglądami gwarancyjnymi.

2.

Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu
zamówienia z tytułu rękojmi.

3.

W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania
wad, awarii i usterek instalacji (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń,
podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).

4.

O

wystąpieniu

wad,

awarii

lub

usterek

Zamawiający

powiadomi

Gwaranta

- Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje
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stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo
potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy
dokonywać zgłoszeń:
− faks: ………………………………...
− e-mail: ………………………………...
5.

Przegląd gwarancyjny dostępny jest w dni robocze.

6.

Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie 2 dni robocze i jest wykonywany na
zasadach wynikających z umowy.

7.

Fakt

usunięcia

wady,

awarii

lub

usterki

każdorazowo

zostanie

potwierdzony

w spisanym z Zamawiającym w protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu
musi zawierać co najmniej:

8.

1)

datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,

2)

rodzaj wady, awarii lub usterki,

3)

adres lokalizacji instalacji,

4)

datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.

W przypadku wystąpienia wad materiałów, urządzeń, sprzętów, produktów lub
wykonanych prac, które się powtórzą 3 razy, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich
wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.

9.

Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze
o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

10. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii
i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od
Gwaranta-Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać
ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad
i szkód na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą
należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za
wady). Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub
usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.
11. Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn
zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub
zaniechaniem

przy

wykonywaniu

przedmiotu

umowy

tj.

wad

i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez
nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.
12. Domniemywa się, że zgłoszona wad podlega reklamacji. W przypadku reklamacji
Gwarant-Wykonawca

na

swój

koszt przedstawi dowód

uwalniający Gwaranta-

Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.
13. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej
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regulowane będą w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące
przepisy prawa.
14. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:……………. oraz
umowie Nr ………. z dnia …………

Podpis/y Zamawiającego

Podpis/y Gwarant

………………………………………

………………………………………
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Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz dostaw
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie
z art. 275 ust.1 ustawy w trybie podstawowym pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie Sp. z o. o.
Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że reprezentowana przez nas firma(y)
zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:
Nazwa i adres
L.p.

podmiotu, na rzecz

Całkowita

którego wykonano

wartość

Przedmiot dostawy

Czas
realizacji

dostawy
Nazwa zadania
………………………………………...………..
Zakres
………………………………………...………..

Nazwa zadania
………………………………………...………..
Zakres
………………………………………...………..

od
…./…/….
do
…./…./….

od
…./…/….
do
…./…./….

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane w
sposób należyty.
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany /
podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykaz dostaw
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie
z art. 275 ust.1 ustawy w trybie podstawowym pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie Sp. z o. o.
Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia
skierujemy następujące osoby:

L.p.

1
2
3

Imię i nazwisko

Zakres rzeczowy

Wykształcenie i

wykonywanych

kwalifikacje

czynności

(Uprawnienia nr)

Wykazana osoba jest
zasobem: *
Wykonawcy

Innego
podmiotu

projektant branży
elektrycznej
kierownik robót w
specjalności elektrycznej
instalator urządzeń
fotowoltaicznych

* Zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej kolumnie

- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany /
podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Signed by / Podpisano
przez:
Sławomir Kłopotowski
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji w Sztumie
Sp. z o.o.
Date / Data:
2022-11-22 09:45
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