
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin
poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUTOCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poniatowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Lutocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-317

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6581001

1.5.8.) Numer faksu: 23 6581002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lutocin@lutocin.i-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lutocin.i-gmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin
poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd38fe22-19fc-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190077/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23 12:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001092/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2021-roku

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiaja ̨cym
a Wykonawcami odbywa sie ̨ przy uz ̇yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - ug_lutocin@poczta.onet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Regulamin korzystania z systemu miniPortal – dostępny pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
2) Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępna pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1/ Zamawiaja ̨cy oświadcza, z ̇e spełnia wymogi określone w
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rozporza ̨dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwia ̨zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporza ̨dzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawce ̨ be ̨da ̨ przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 
2/ Dane osobowe Wykonawcy be ̨da ̨ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwia ̨zanym z przedmiotowym poste ̨powaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3/ Odbiorcami przekazanych przez Wykonawce ̨ danych osobowych be ̨da ̨ osoby lub podmioty, którym
zostanie udoste ̨pniona dokumentacja poste ̨powania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a takz ̇e
art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o doste ̨pie do informacji publicznej. 
4/ Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole poste ̨powania be ̨da ̨ przechowywane przez okres 4
lat, od dnia zakończenia poste ̨powania o udzielenie zamówienia, a jez ̇eli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
5/ Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje sie ̨ w zała ̨czniku nr 9 do
SWZ. 
6/ Zamawiaja ̨cy nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niz ̇ cel
określony w ppkt 2) powyz ̇ej. Jez ̇eli administrator be ̨dzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niz ̇ cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyz ̇ej), przed
takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 
7/ Wykonawca jest zobowia ̨zany, w zwia ̨zku z udziałem w przedmiotowym poste ̨powaniu, do
wypełnienia wszystkich obowia ̨zków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i zwia ̨zanych z
udziałem w przedmiotowym poste ̨powaniu o udzielenie zamówienia. 
8/ W celu zapewnienia, z ̇e Wykonawca wypełnił ww. obowia ̨zki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w zwia ̨zku z udziałem w
poste ̨powaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowia ̨zków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta pod
treścia ̨ zawieraja ̨ca ̨ dane osoby trzeciej - zała ̨cznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób, które be ̨da ̨ uczestniczyć
w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 
9/ Zamawiaja ̨cy informuje, z ̇e:
- Zamawiaja ̨cy udoste ̨pnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotycza ̨ce
wyroków skazuja ̨cych i czynów zabronionych) w celu umoz ̇liwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Udoste ̨pnianie
protokołu i zała ̨czników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyja ̨tkiem
tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniaja ̨cych pochodzenie rasowe
lub etniczne, pogla ̨dy polityczne, przekonania religijne lub światopogla ̨dowe, przynalez ̇ność do
zwia ̨zków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotycza ̨cych zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku poste ̨powania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FIN.271.3.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków
użyteczności publicznej w Gminie Lutocin oraz zwiększenie udziału energii elektrycznej
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegółowy opis obu budynków zawarto w załączonych
audytach energetycznych oraz dokumentacji projektowej (w tym inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej) i Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
1.2/ Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynków oraz układów technologicznych
służących do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz zasilania budynków energią
elektryczną. Modernizowane systemy będą wykorzystywać pellet oraz energię solarną
(fotowoltaika). W celu organizacji robót wyróżniono 3 zadania główne: 

Zadanie 1: Instalacje fotowoltaiczne 
Usługi
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej.
2) Sporządzenie dokumentacji projektowej powykonawczej.
3) Konfiguracja, uruchomienie i wdrożenie aplikacji systemu nadzoru z możliwością nadzoru nad
pracą drogą bezprzewodową z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej lub komputera z
dostępem do internetu.
Dostawy
1) Dostawa paneli fotowoltaicznych.
2) Dostawa falowników.
3) Dostawa konstrukcji.
4) Dostawa materiałów montażowych, okablowania, akcesoriów i oprzyrządowania 
Roboty budowlano - montażowe
1) Budowa systemu paneli fotowoltaicznych
2) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynków oraz przebudowę
układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej.
3) Układy pomiarowe przystosowane do sprzedaży energii na wolnym rynku.
4) Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów.

Zadanie 2: Kotły na pellet
Usługi
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej.
2) Sporządzenie dokumentacji projektowej powykonawczej.
3) Konfiguracja, uruchomienie i wdrożenie aplikacji systemu nadzoru z możliwością nadzoru nad
pracą drogą bezprzewodową z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej lub komputera z
dostępem do internetu.
Dostawy
1) Dostawa kotłów.
2) Dostawa palników.
3) Dostawa kominów.
4) Dostawa zbiorników na C.W.U.
5) Dostawa materiałów montażowych, okablowania, rur, akcesoriów i oprzyrządowania .
Roboty budowlano - montażowe
1) Budowa systemu C.O/C.W.U 
2) Przyłączenie instalacji grzewczej do sieci wewnętrznej budynków.
3) Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów.

Zadanie 3: Termomodernizacja
Zaplanowano udział dwóch budynków użyteczności publicznej ulokowanych w gminie Lutocin w
woj. mazowieckim:
1. Budynek Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie, zlokalizowany
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przy ul. Z ̇eromskiego 2.
2. Budynek Zespołu Szkół w Lutocinie przy ul. Szkolna 14, 09-317 Lutocin, Powiat Z ̇uromiński
województwo: mazowieckie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisują Program Funkcjonalno-Użytkowy, Audyty
energetyczne i Audyty elektroenergetyczne stanowia ̨ce zała ̨czniki do niniejszej SWZ oraz wzór
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

09330000-1 - Energia słoneczna

09331000-8 - Baterie słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

39370000-6 - Instalacje wodne

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

44621000-9 - Grzejniki i kotły grzewcze

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

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

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
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45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiaja ̨cy przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp/zamówienia polegaja ̨cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienia na
dodatkowe roboty budowlane, które stanowić be ̨da ̨ nie wie ̨cej niz ̇ 50 % wartości zamówienia
podstawowego. 
Zakres zamówienia na podobne roboty budowlane: 
Roboty rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, izolacyjne,
wykończeniowe, montaz ̇owe oraz zwia ̨zane z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi, sanitarnymi,
grzewczymi i teletechnicznymi oraz inne, określone w PFU zała ̨czonym do dokumentacji przetargowej.
Zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, i powinno być
zgodne z jego przedmiotem.
Zamawiaja ̨cy uwzgle ̨dnił całkowita ̨ wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego
zamówienia publicznego. 
W/w roboty zostana ̨ udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia
zamówienia podstawowego i zostana ̨ zapewnione środki finansowe na ten cel, na podstawie odre ̨bnej
umowy. 
Ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostana ̨ ustalone w
oparciu o zapisy przyje ̨te z kosztorysu złoz ̇onego przez Wykonawce ̨ w dacie podpisania umowy. 
W przypadku robót niezbe ̨dnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostana ̨ określone na podstawie powszechnie
stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie
(robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), natomiast ceny materiałów i sprze ̨tu zostana ̨
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przyje ̨te według średnich krajowych notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzaja ̨cego
wysta ̨pienie konieczności wykonania tych robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
a) Cena wykonania zamówienia (C) – 60 pkt
b) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (doświadczenie) (D) – 20 pkt
c) Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość) (JF) – 10 pkt
d) Parametry techniczne kotłów (jakość) (JK) – 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (doświadczenie)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne kotłów (jakość)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiaja ̨cy określa warunki udziału w poste ̨powaniu
dotycza ̨ce: 
1) Zdolności do wyste ̨powania w obrocie w gospodarczym. 
Zamawiaja ̨cy nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku. 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odre ̨bnych przepisów: 
Zamawiaja ̨cy nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku. 
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca spełni ten warunek udziału w poste ̨powaniu, jez ̇eli wykaz ̇e, z ̇e 
- posiada środki finansowe, lub zdolność kredytowa ̨ lub polisę OC dla działalności gospodarczej
w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł 
4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni ten warunek udziału w poste ̨powaniu, jez ̇eli wykaz ̇e, z ̇e 
4.1. wykonał roboty budowlane nie wcześniej niz ̇ w okresie ostatnich 5 lat, a jez ̇eli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
zała ̨czeniem dowodów określaja ̨cych, czy te roboty budowlane zostały wykonane nalez ̇ycie, w
tym: 
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej
3 roboty budowlane, z których każda polegała na termomodernizacji budynku o łącznej wartości
robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł. każda.
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej
2 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej
mocy instalacji (w ramach jednej roboty budowlanej) min. 20 kW.
UWAGA
1) Za wykonanie roboty budowlanej Zamawiaja ̨cy uzna doprowadzenie do wystawienia przez
inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równowaz ̇nego dokumentu; 
2) W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców
(konsorcjum) moz ̇e powoływać sie ̨ jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył
realizuja ̨c dana ̨ cze ̨ść zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. moz ̇e
wykazywać sie ̨ doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście wykonywał.
Doświadczenia nie uzyskuje sie ̨ poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne
czynności realizowane w jego ramach. 
3) Jez ̇eli zakres robót przedstawionych w dokumencie złoz ̇onym na potwierdzenie, z ̇e roboty
budowlane zostały wykonane w sposób nalez ̇yty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, jest szerszy od powyz ̇ej określonego przez Zamawiaja ̨cego nalez ̇y w
wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzaja ̨cych spełnienie warunku udziału w
poste ̨powaniu. 
4) Jez ̇eli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
poste ̨powaniu, kwoty be ̨da ̨ wyraz ̇one w walucie obcej, kwoty te zostana ̨ przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku
Urze ̨dowym Unii Europejskiej (DUUE). Jez ̇eli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
DUUE, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyja ̨ć
kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. 
5) Wykonawca jest obowia ̨zany wykazać spełnienie warunków udziału w poste ̨powaniu
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określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomoca ̨ dowodów określonych w
ustawie Pzp, w Rozporza ̨dzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
moz ̇e z ̇a ̨dać zamawiaja ̨cy od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz Ogłoszeniu o
zamówieniu i w SWZ. 
4.2. dysponuje lub be ̨dzie dysponował osobami niezbe ̨dnymi do wykonania niniejszego
zamówienia, tj. co najmniej: 
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia na stanowisku „Koordynator”, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą nie mniej niż:
a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania nad „projektami” co
oznacza, że osoba ta posiada wiedzę wynikającą z posiadania ważnego certyfikatu na poziomie
profesjonalnym w jednej z klasycznych metod zarzadzania projektem (Prince 2 Practitioner lub
PMI PMP lub IPMA Level B) oraz posiadania ważnego certyfikatu na poziomie minimum
podstawowym w jednej ze zwinnych metod zarządzania projektem (Agile PM Foundation,
SCRUM Master), oraz posiada doświadczenie w kierowaniu projektami, m.in. zarządzała jako
kierownik projektu, w minimum dwóch projektach.
b. doświadczenie w realizowaniu projektów obostrzonych ryzykiem oraz posiadanie certyfikatu
zarządzania ryzykiem w projektach zgodnie z ISO31000.
c. doświadczenie w realizowaniu projektów w zakresie efektywności energetycznej, w tym
udokumentowany udział w minimum 2 takich projektach na dowolnym stanowisku zarządczym,
d. uprawnienia nadzoru w zakresie infrastruktury elektrotechnicznej tj. uprawnienia wynikające z
par. 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828) w zakresie dozoru oraz
uprawnienia wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 wrzesnia1997 r. w
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704),
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania instalacji
fotowoltaicznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą
doświadczenie w wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych, która wykonywała osobiście minimum
10. instalacji fotowoltaicznych, z czego dwie o mocy min. 20kW w systemie ongrid. 
c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia jako Kierownik robót elektrycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie
przepisów obowiązujących w innych krajach* oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie
zawodowe,
d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia jako Kierownik robót budowlanych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach* oraz posiadającą min. 3-letnie
doświadczenie zawodowe,
e) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia jako Kierownik robót sanitarnych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach*
oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe,
Warunek udziału w poste ̨powaniu dotycza ̨cy zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie
doświadczenia zawodowego, musi być spełniony przez Wykonawce ̨ samodzielnie, przez co
najmniej jeden podmiot udoste ̨pniaja ̨cy wiedze ̨ i doświadczenie (podwykonawce ̨) samodzielnie,
w przypadku Wykonawców wyste ̨puja ̨cych wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego z
Wykonawców wyste ̨puja ̨cych wspólnie. Nie jest dopuszczalne ła ̨czenie (sumowanie) wyz ̇ej
wymaganego doświadczenia róz ̇nych podmiotów zaangaz ̇owanych w realizacje ̨ zamówienia. 
Jako wykonanie (zakończenie) zadania nalez ̇y rozumieć podpisanie protokołu odbioru
końcowego robót lub równowaz ̇nego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie
pozwolenia na uz ̇ytkowanie obiektu. 
UWAGA:
1. Zamawiaja ̨cy uzna powyz ̇szy warunek równiez ̇ za spełniony jez ̇eli Wykonawca dysponować
be ̨dzie osobami posiadaja ̨cymi kwalifikacje równowaz ̇ne oraz wydane w oparciu o wcześniej
obowia ̨zuja ̨ce przepisy. 
2. Zamawiaja ̨cy dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych
w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzgle ̨dnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia
2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 220 ze zm.). 
3. Jez ̇eli członkowie zespołu Wykonawcy nie posługuja ̨ sie ̨ je ̨zykiem polskim w stopniu biegłym,
wówczas we wszelkich kontaktach pomie ̨dzy tymi osobami a Zamawiaja ̨cym, Wykonawca
zobowia ̨zany jest do zapewnienia udziału tłumacza z je ̨zyka, którym posługuje sie ̨ dana
osoba/osoby na je ̨zyk polski, i który przetłumaczy rozmowe ̨/korespondencje ̨ pomie ̨dzy taka ̨
osoba ̨/osobami, a Zamawiaja ̨cym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sa ̨dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporza ̨dzonych nie wcześniej
niz ̇ 3 miesia ̨ce przed jej złoz ̇eniem, jez ̇eli odre ̨bne przepisy wymagaja ̨ wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaz ̇dy z Wykonawców składaja ̨cych
oferte ̨ wspólna ̨. 
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urze ̨du skarbowego potwierdzaja ̨cego, z ̇e Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie
wcześniej niz ̇ 3 miesia ̨ce przed jego złoz ̇eniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat – takz ̇e dokumentów potwierdzaja ̨cych, z ̇e przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności nalez ̇nych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wia ̨z ̇a ̨ce
porozumienie w sprawie spłat tych nalez ̇ności; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaz ̇dy z Wykonawców składaja ̨cych
oferte ̨ wspólna ̨.
W przypadku składania oferty przez spółke ̨ cywilna ̨ Wykonawca musi złoz ̇yć oddzielnie zaświadczenia
dla kaz ̇dego ze wspólników oraz oddzielnie dla spółki. 
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaja ̨cego, z ̇e Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawionego nie wcześniej niz ̇ 3 miesia ̨ce przed jego złoz ̇eniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem potwierdzaja ̨cym, z ̇e przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał
płatności nalez ̇nych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wia ̨z ̇a ̨ce porozumienie w sprawie spłat tych nalez ̇ności; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaz ̇dy z Wykonawców składaja ̨cych
oferte ̨ wspólna ̨.
W przypadku składania oferty przez spółke ̨ cywilna ̨ Wykonawca musi złoz ̇yć oddzielnie zaświadczenia
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dla kaz ̇dego ze wspólników oraz oddzielnie dla spółki. 
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
4 Ustawy Pzp – sporza ̨dzonej nie wcześniej niz ̇ 6 miesie ̨cy przed jej złoz ̇eniem. 
W przypadku oferty wspólnej ww. informacje ̨ składa kaz ̇dy z Wykonawców składaja ̨cych oferte ̨
wspólna ̨. 
W przypadku składania oferty przez spółke ̨ cywilna ̨ Wykonawca musi złoz ̇yć oddzielnie zaświadczenia
dla kaz ̇dego ze wspólników. 
e) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynalez ̇ności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2020 poz.1076 i 1086) z innym Wykonawca ̨, który złoz ̇ył odre ̨bna ̨ oferte ̨, oferte ̨
cze ̨ściowa ̨ lub wniosek o dopuszczenie do udziału w poste ̨powaniu albo oświadczenia o
przynalez ̇ności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaja ̨cymi
przygotowanie oferty, oferty cze ̨ściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w poste ̨powaniu
niezalez ̇nie od innego wykonawcy nalez ̇a ̨cego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru – zała ̨cznik nr
7 do SWZ 
UWAGA: (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składaja ̨cych oferte ̨ dokumenty, o których mowa w ust. 9.2.1/ pkt
a) – e), zobowia ̨zany jest złoz ̇yć kaz ̇dy z Wykonawców wspólnie składaja ̨cych ofertę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszcze ̨dnościowo - kredytowej
potwierdzaja ̨ca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa ̨ wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niz ̇ 3 miesia ̨ce przed jej złoz ̇eniem (zała ̨cznik Wykonawcy); 
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niz ̇ w okresie ostatnich 5 lat, a jez ̇eli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz zała ̨czeniem
dowodów określaja ̨cych, czy te roboty budowlane zostały wykonane nalez ̇ycie, przy czym dowodami, o
których mowa, sa ̨ referencje ba ̨dź inne dokumenty sporza ̨dzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jez ̇eli wykonawca z przyczyn niezalez ̇nych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 
Wzór wykazu robót stanowi zała ̨cznik nr 5 do SWZ. 
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawce ̨ do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbe ̨dnych do wykonania zamówienia
publicznego, a takz ̇e zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja ̨ o podstawie do
dysponowania tymi osobami; 
Wzór wykazu osób stanowi zała ̨cznik nr 6 do SWZ. 
UWAGA: (dotycza ̨ca wszystkich oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych): 
Zamawiaja ̨cy nie wzywa do złoz ̇enia podmiotowych środków dowodowych, jez ̇eli: 
1) moz ̇e je uzyskać za pomoca ̨ bezpłatnych i ogólnodoste ̨pnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizuja ̨cych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu dane umoz ̇liwiaja ̨ce doste ̨p
do tych środków; 
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp. 
3) Wykonawca nie jest zobowia ̨zany do złoz ̇enia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiaja ̨cy posiada, jez ̇eli Wykonawca wskaz ̇e te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność - zała ̨cznik wykonawcy.
4) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złoz ̇enia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Do formularza oferty wymagane jest dołączenie środków dowodowych związanych z
pozacenowymi kryteriami oceny ofert służących potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw,
usług i robót budowlanych z wymaganiami, cechami i kryteriami określonymi w opisie SWZ, w
tym w opisie kryteriów oceny ofert. Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać
oznakowań (etykiet), certyfikatów, dokumentów (np. potwierdzenie należytego wykonania, list
referencyjny) bądź też innych środków, które posłużą ocenie zgodności zaoferowanego
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świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia (np. karty katalogowe, oświadczenia producenta),
stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty oraz kryteriami określonymi w
opisie kryteriów

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) pełnomocnictwo: 
- gdy umocowanie osoby składaja ̨cej oferte ̨ nie wynika z dokumentów rejestrowych
- w przypadku wykonawców ubiegaja ̨cych sie ̨ wspólnie o udzielenie zamówienia
b) zobowia ̨zanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbe ̨dnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia
warunków, o którym mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt. 7.1/ ppkt 4 SWZ, be ̨dzie polegał na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (wzór - zała ̨cznik nr 3 SWZ) 
c) wadium 
d) zastrzez ̇enie tajemnicy przedsie ̨biorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku poste ̨powania be ̨da ̨ zawierały tajemnice ̨ przedsie ̨biorstwa, wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzega, z ̇e nie moga ̨ być one udoste ̨pniane, oraz wykazuje,
z ̇e zastrzez ̇one informacje stanowia ̨ tajemnice ̨ przedsie ̨biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegaja ̨cych sie ̨ o udzielenie zamówienia (wzór –
zała ̨cznik nr 10)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przyste ̨puja ̨cy do poste ̨powania jest zobowia ̨zany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysie ̨cy złotych). 
2) Wadium musi obejmować pełen okres zwia ̨zania. 
3) Wadium moz ̇e być wniesione w jednej lub kilku naste ̨puja ̨cych formach: 
a) pienia ̨dzu
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) pore ̨czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsie ̨biorczości. 
4) Wadium wnoszone w pienia ̨dzu nalez ̇y wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiaja ̨cego: numer rachunku: 32 8212 0009 0011 3335 2007 0010, w tytule przelewu
powołuja ̨c sie ̨ na nazwe ̨ poste ̨powania. 
W przypadku wnoszenia wadium w pienia ̨dzu, Zamawiaja ̨cy uzna je za wniesione skutecznie
jedynie w przypadku wpływu pienie ̨dzy na rachunek bankowy Zamawiaja ̨cego przed upływem
terminu składania ofert. 
5) Wadium wnoszone w pore ̨czeniach lub gwarancjach, o których mowa w ust. 10.3/ pkt b - d
SWZ nalez ̇y zała ̨czyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce ̨ dokumentu. 
6) W przypadku wnoszenia przez wykonawce ̨ wadium w formie gwarancji/pore ̨czenia,
gwarancja/pore ̨czenie powinny być sporza ̨dzone zgodnie z obowia ̨zuja ̨cym prawem.
7) Z treści gwarancji (pore ̨czenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe,
na z ̇a ̨danie zgłoszone przez zamawiaja ̨cego, zobowia ̨zanie gwaranta (pore ̨czyciela) do zapłaty
Zamawiaja ̨cemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
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Ponadto powinien być wskazany termin obowia ̨zywania gwarancji (pore ̨czenia), który nie moz ̇e
być krótszy niz ̇ termin zwia ̨zania oferta ̨. 
8) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub
nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu zwia ̨zania oferta ̨ ba ̨dź złoz ̇ył wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiaja ̨cy
odrzuci oferte ̨ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 
9) Zamawiaja ̨cy dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10) Zamawiaja ̨cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy moga ̨ wspólnie ubiegać sie ̨ o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy wyste ̨puja ̨cy wspólnie sa ̨ zobowia ̨zani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w poste ̨powaniu albo do reprezentowania ich w poste ̨powaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja be ̨dzie prowadzona przez zamawiaja ̨cego wyła ̨cznie z
pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy stanowia ̨ zała ̨cznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu: Nazwa adresata: Urząd Gminy w Lutocinie Identyfikator adresata: /6kf90vh7xe/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-05
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe roboty budowlane, które stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.  Zakres zamówienia na podobne roboty budowlane:  Roboty rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, izolacyjne, wykończeniowe, montażowe oraz związane z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi, sanitarnymi, grzewczymi i teletechnicznymi oraz inne, określone w PFU załączonym do dokumentacji przetargowej. Zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, i powinno być zgodne z jego przedmiotem. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.  W/w roboty zostaną udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, na podstawie odrębnej umowy.  Ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy.  W przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), natomiast ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według średnich krajowych notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a)	Cena wykonania zamówienia (C) – 60 pkt b)	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (doświadczenie) (D) – 20 pkt c)	Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość) (JF) – 10 pkt d)	Parametry techniczne kotłów (jakość) (JK) – 10 pkt
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (doświadczenie)
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość)
	4.3.6.) Waga: 10
	Kryterium 4
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne kotłów (jakość)
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)	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 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  b)	zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie dla spółki.  c)	zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie dla spółki.  d)	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.  W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników.  e)	oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz.1076 i 1086) 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 wg wzoru – załącznik nr 7 do SWZ  UWAGA: (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w ust. 9.2.1/ pkt a) – e), zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)	informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (załącznik Wykonawcy);  2)	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;  Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  3)	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.  UWAGA: (dotycząca wszystkich oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych):  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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków;  2)	podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp.  3)	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność - załącznik wykonawcy. 4)	Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-07 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: Nazwa adresata: Urząd Gminy w Lutocinie Identyfikator adresata: /6kf90vh7xe/skrytka
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-05



