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Zamawiający: Gmina Lutocin, 09-317 Lutocin, Ul. Poniatowskiego 1, Tel. 23 658 10 01, Fax 

23 658 10 02. 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Tytuł: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników 

grzewczych i wdrożenie OZE” 

 

Dotyczy: 

- Budynek Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie, 

zlokalizowany przy ul. Żeromskiego 2, 09-317 Lutocin, Powiat Żuromiński 

województwo: mazowieckie 

- Budynek Zespołu Szkół w Lutocinie przy ul. Szkolna 14, 09-317 Lutocin, Powiat 

Żuromiński województwo: mazowieckie 

 

Uwaga:  

Zgodnie z art. 61. ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:  

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

- podpisem zaufanym,  

- lub podpisem osobistym. 

 

Zatwierdzam:  

Wójt Gminy Lutocin 

/-/ mgr Jacek Kołodziejski 

 

 

Data przetargu: 23.09.2021 r.  
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Rozdział I – INFORMACJE OGÓLNE  
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Gmina Lutocin,  

09-317 Lutocin, Ul. Poniatowskiego 1,  

Tel. 23 658 10 01, Fax 23 658 10 02. 

reprezentowana przez Wójta Lutocina  

NIP Gminy: 5110271300 

Regon Gminy: 130378261 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o 

którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

zwanej w dalszej części SWZ „ustawą Pzp” (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1129 z późn. zm.). 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://lutocin.i-gmina.pl Na tej stronie 

udostępniona będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://lutocin.i-gmina.pl  

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).  

3. WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE 
WYKONAWCY SWÓJ POTENCJAŁ  

3.1/ Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub 

obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

3.2/ Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 

chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 

głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych.  

3.3/ Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

http://lutocin.i-gmina.pl/
http://lutocin.i-gmina.pl/
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- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II ust. 7 SWZ, 

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 w zakresie wskazanym a 

rozdz. II pkt. 8.2 i pkt. 8.3 SWZ, - złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp  

3.4/ Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem.  

3.5/ Potencjał podmiotu trzeciego 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 

polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 i 

art. 109 w zakresie wskazanym w rozdz. II pkt. 8.2 i pkt. 8.3 SWZ,  

3.6/ Podwykonawstwo  

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

b) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

c) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o 

ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

4. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - ug_lutocin@poczta.onet.pl    

Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia: 

1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 

2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  

mailto:ug_lutocin@poczta.onet.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
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5. WIZJA LOKALNA 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej nie może być 

powodem roszczeń względem Zamawiającego. 

6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

6.1/ Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  

6.2/ Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na charakter robót 

budowlanych, podział zamówienia na części wymagałby skoordynowania działań różnych 

Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić 

właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia oraz egzekwowaniu praw wynikających 

z udzielonej gwarancji - brak uzasadnienia dla podziału zamówienia na części. Zamówienie 

stanowi spójną całość. Na rynku istnieja podmioty zdolne do wykonania całości zamówienia.  

7. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony 

w niniejszej SWZ.  

8. KATALOGI ELEKTRONICZNE 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  

9. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 

ustawy Pzp.  

10. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 

308 ust. 1 ustawy Pzp.  

11. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP.  

11.1/ 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.  
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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.  

11.2/ 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.  

12. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą 

i Zamawiającym będą prowadzone w PLN. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie faktura VAT sporządzona każdorazowo w oparciu o protokół odbioru 

podpisany przez obie strony.  

13. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 

przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 ustawy Pzp).  

14. ZALICZKI NA POCZET UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
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15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z 

przesłanek wskazanych w art. 255 ustawy Pzp.  

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy 

Pzp (art. 505–590).  

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU 
POSTĘPOWANIA 

17.1/ Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez 

wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.  

17.2/ Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego.  

17.3/ Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz 

art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej.  

17.4/ Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 

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.  

17.5/ Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku 

nr 9 do SWZ.  

17.6/ Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym 

niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane 

osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w 

ppkt 2) powyżej), 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.  
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17.7/ Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 

związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał 

i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

Zamawiającego;  

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

Zamawiającego.  

17.8/ W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 

udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia 

została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.  

17.9/ Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX 

ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Udostępnianie protokołu i 

załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 

przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub 

orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, 

związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od 

administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający 

może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
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- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa 

w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), 

nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.  

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 

protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679.  

Rozdział II - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA STAWIANIE 
WYKONAWCOM  
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1/ Przedmiotem zamówienia jest:  

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. 
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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. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca dokona inspekcji stanu technicznego 

miejsca instalacji (dach) oraz stanu technicznego instalacji elektrycznej i zabezpieczeń 

przeciwpożarowych obu obiektów, a następnie poinformuje Zamawiającego o stanie 

istniejących konstrukcji dachowych, instalacji elektrycznych i przeciwpożarowych w postaci 

protokołów z inwentaryzacji. Wykonawca dostosuje konstrukcję dachu do przyjęcia 

dodatkowego obciążenia oraz dokona odpowiednich prac odtworzeniowych w postaci obróbki 

blacharskiej i naprawy hydroizolacji. W trakcie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca 

zobowiązany jest na bieżąco, w protokołach odbioru częściowego robót, przedstawiać stan 

zaawansowania prac oraz osiągnięcia poziomu mocy zainstalowanej w poszczególnych 

obiektach. 

 

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  
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2) Przyłączenie instalacji grzewczej do sieci wewnętrznej budynków. 

3) Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów. 

Przy doborze kotłów centralnego ogrzewania uwzględniono ogrzewaną powierzchnię  

i kubaturę, aktualny stan techniczny budynków, zapotrzebowanie na c.w.u. oraz dostępność 

paliwa. Pojemność podgrzewacza ciepłej wody użytkowej Wykonawca będzie musiał 

indywidualnie dostosować do mocy pieca, stanu technicznego wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na c.w.u.  

Planowana inwestycja jest zgodna z właściwymi przepisami unijnymi oraz ujęte w projekcie 

urządzenia do ogrzewania spełniają normy w zakresie zapewniającym minimalny poziomem 

efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającej 

ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z 

energią (obowiązujące od 2020 r.). Planowane do zakupu kotły muszą spełniać wymagania 

ekoprojektu co oznacza, że muszą spełniać wymogi sezonowej efektywności energetycznej i 

emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach 

rozporządzenia Komisji UE.  

Zaprojektowane rozwiązania muszą pokrywać zapotrzebowanie na ciepło w 100% w zakresie 

ogrzewania budynków.  

 

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 przy ul. Żeromskiego 2. 

 

Element budynku 

planowany do 

modernizacji 

Opis planowanego usprawnienia 
Uzasadnienie na podstawie 

istniejącego stanu technicznego 

System 

ogrzewania  

Modernizacja systemu ogrzewczego – wymiana 

istniejącego źródła ciepła na kocioł na biomasę 

spełniający wymagania Ekoprojektu, wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana 

grzejników na grzejniki z zaworami 

termostatycznymi, zastosowanie systemu 

zarządzania energią  

Modernizacja ma na celu 

ograniczenie zużycia nośników 

energii w budynku.  

System 

przygotowania 

ciepłej wody 

użytkowej  

Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – 

wymiana istniejącego źródła ciepła na kocioł na 

biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu, 

modernizacja instalacji c.w.u.  

Modernizacja ma na celu 

ograniczenie zużycia nośników 

energii w budynku.  
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Ściany zewnętrzne  Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Przegroda nie spełnia wymagań w 

zakresie izolacyjności cieplnej 

przegród określonych w aktualnie 

obowiązujących WT.  

Stropodach  

Ocieplenie stropodachu.  

Na etapie projektowania zaleca się wykonanie 

opinii technicznej konstrukcji stropodachu. W 

przypadku wykazania konieczność wymiany lub 

wzmocnienia konstrukcji, i/lub rozbiórki 

dotychczasowego pokrycia, prace te należy 

uwzględnić w projekcie modernizacji budynku.  

Przegroda nie spełnia wymagań w 

zakresie izolacyjności cieplnej 

przegród określonych w aktualnie 

obowiązujących WT.  

Podłoga na gruncie  Nie przewiduje się termomodernizacji  

Nie przewiduje się modernizacji 

przegrody w ramach aktualnego 

przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego.  

Drzwi zewnętrzne Wymiana drzwi zewnętrznych  

Przegroda nie spełnia wymagań w 

zakresie izolacyjności cieplnej 

przegród określonych w aktualnie 

obowiązujących WT.  

Okna  Wymiana okien na okna z nawiewnikami  

Przegroda nie spełnia wymagań w 

zakresie izolacyjności cieplnej 

przegród określonych w aktualnie 

obowiązujących WT.  

Ocena wentylacji  Nie występuje   

 

2. Budynek Zespołu Szkół w Lutocinie przy ul. Szkolna 14, 09-317 Lutocin, Powiat 

Żuromiński województwo: mazowieckie. 

 

Element budynku 

planowany do 

modernizacji 

Opis planowanego usprawnienia 
Uzasadnienie na podstawie 

istniejącego stanu technicznego 

System 

ogrzewania  

Modernizacja systemu ogrzewczego – wymiana 

istniejącego źródła ciepła na kocioł na biomasę 

spełniający wymagania Ekoprojektu, wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana 

grzejników na grzejniki z zaworami 

termostatycznymi, zastosowanie systemu 

zarządzania energią 

Modernizacja ma na celu 

ograniczenie zużycia nośników 

energii w budynku.  

System 

przygotowania 

ciepłej wody 

użytkowej  

Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – 

wymiana istniejącego źródła ciepła na kocioł na 

biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu, 

modernizacja instalacji c.w.u.  

Modernizacja ma na celu 

ograniczenie zużycia nośników 

energii w budynku.  

Ściany zewnętrzne  Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Przegroda nie spełnia wymagań w 

zakresie izolacyjności cieplnej 

przegród określonych w aktualnie 

obowiązujących WT.  
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Stropodach  

Ocieplenie stropodachu. 

Na etapie projektowania zaleca się wykonanie 

opinii technicznej konstrukcji stropodachu. W 

przypadku wykazania konieczność wymiany lub 

wzmocnienia konstrukcji, i/lub rozbiórki 

dotychczasowego pokrycia, prace te należy 

uwzględnić w projekcie modernizacji budynku.  

Przegroda nie spełnia wymagań w 

zakresie izolacyjności cieplnej 

przegród określonych w aktualnie 

obowiązujących WT.  

Podłoga na gruncie  Nie przewiduje się termomodernizacji  

Nie przewiduje się modernizacji 

przegrody w ramach aktualnego 

przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego.  

Drzwi zewnętrzne  Wymiana drzwi zewnętrznych  

Przegroda nie spełnia wymagań w 

zakresie izolacyjności cieplnej 

przegród określonych w aktualnie 

obowiązujących WT.  

Okna  Nie przewiduje się termomodernizacji  

Nie przewiduje się modernizacji 

przegrody w ramach aktualnego 

przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego.  

Luksfery  Wymiana luksferów na okna z nawiewnikami  

Przegroda nie spełnia wymagań w 

zakresie izolacyjności cieplnej 

przegród określonych w aktualnie 

obowiązujących WT.  

Ocena wentylacji  Nie występuje   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisują Program Funkcjonalno-Użytkowy, Audyty 

energetyczne i Audyty elektroenergetyczne stanowiące załączniki do niniejszej SWZ oraz wzór 

umowy.  

1.3/ Wspólny Słownik Zamówień - CPV:  

45320000-6 Roboty izolacyjne (główny) 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

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

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

09310000-5 – Elektryczność 

09330000-1 – Energia słoneczna 

09331000-8 – Baterie słoneczne 

44112000-8 – Różne konstrukcje budowlane 

44112110-5 – Konstrukcje dachowe 

44621220-7 – Kotły grzewcze centralnego ogrzewania  

44621000-9 – Grzejniki i kotły grzewcze 

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien  

45421110-8 – Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
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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 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 

45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne  

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

71314100-3 – Usługi elektryczne 

71300000-1 – Usługi inżynieryjne 

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego  

71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia 

45000000-0 – Roboty budowlane  

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne  

45315700-0 – Instalowanie stacji rozdzielczych 

09331200-0 – Słoneczne moduły fotowoltaiczne  

45315300-0 – Instalacje zasilania elektrycznego  

45311100-0 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

39370000-6 – Instalacje wodne  

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

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

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

1.4/ Warunki gwarancji i rękojmi za wady.  

a) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji w rozumieniu art. 577 kodeksu 

cywilnego na cały zakres zamówienia.  

b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i 

wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, 

stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru 

końcowego.  

c) Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie 

równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia z 

zastosowaniem, że okres rękojmi nie może być krótszy niż 5 lat.  
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d) W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem 

usterek ponosić będzie Wykonawca.  

e) Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt w okresie gwarancyjnym, do realizacji 

niezbędnych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację urządzeń.  

1.5/ Wykonanie przedmiotu zamówienia 

a) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, 

wytycznymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i 

sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż., przepisami i wytycznymi odnoszącymi się 

do zapobiegania epidemii COVID – 19 oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru. 

b) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży atesty, deklaracje zgodności i 

świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska 

akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.  

c) Wykonawca dokona odbudowy dróg dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc 

wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z 

zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji 

i innych uszkodzonych urządzeń terenowych.  

d) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji 

nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w 

czasie robót.  

e) Należy opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).  

f) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się 

urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być pracujące, posiadać 

wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE.  

g) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.  

h) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).  

i) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom 

obowiązujących norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.  

j) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i 

urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą 

jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru.  

k) Wykonawca jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub 

unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót 

stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu 

zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.  



 
 

________________________________________________________________________ 

 
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 

17 

l) Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych 

podwykonawcom, z uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy o 

roboty budowlane.  

m) Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie 

czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części 

podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  

n) Prace należy wykonać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. 

W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się składowania materiałów 

przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w 

obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie nie powodując uszkodzeń systemu 

korzeniowego.  

o) Po zakończeniu robót powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu 

poprzedniego (odtworzyć). Odbiór odtworzonej zieleni (trawników) odbędzie się po 

pierwszym koszeniu. W przypadku nowych nasadzeń: 

a. nasadzane drzewa powinny posiadać wykształconą koronę i pień o obwodzie 

nie mniejszym niż 12-14 cm, 

b. nasadzane krzewy i byliny powinny być w pojemniku o pojemności C3, P9, C2, 

C1,5 w zależności od gatunku,  

1.6/ Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:  

a) Po stronie Wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów:  

- nadzoru właścicielskiego budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia 

prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wodociągowe, drogowe, 

elektroenergetyczne). Po zakończeniu robót uzyskać protokół odbioru prac 

prowadzonych w rejonie tych urządzeń – o ile zajdzie taka potrzeba, 

- czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego i kosztów, opłat i 

odszkodowań z tym związanych, poniesienia kosztów odszkodowań za szkody 

wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych – o ile zajdzie taka potrzeba, 

- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w 

pasach drogowych – o ile zajdzie taka potrzeba,  

- zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy – o ile zajdzie taka 

potrzeba. 

b) Wytyczenie, bieżąca obsługa geodezyjna budowy, wykonanie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej – z naniesieniem w państwowych zasobach map 

archiwalnych.  

c) Zaplecze wykonawcy: urządzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja 

zaplecza wykonawcy.  

d) Ubezpieczenie Wykonawcy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze 

umowę posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez okres nie 

krótszy niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

1.7/ Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia 
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a) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, wynikającą swoim zakresem z niniejszej specyfikacji warunków 

zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót (dalej STWiOR).  

b) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest SWZ oraz 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik do SWZ.  

c) Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.  

d) Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie 

przez Zamawiającego podpisanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania 

zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione 

roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla Podwykonawcy i 

pomniejszy należne wynagrodzenie dla Wykonawcy o kwotę zapłaconą 

Podwykonawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące regulacji obejmujących 

podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy.  

2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

2.1/ Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech 

technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny 

wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe 

nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów 

korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne 

wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla 

przedmiotu opisanego w dokumentacji.  

2.2/ Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego.  

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

3.1/ Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace 

fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: roboty rozbiórkowe, ciesielskie, 

dekarskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, izolacyjne, wykończeniowe, 

montażowe oraz związane z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi, sanitarnymi, 

grzewczymi i teletechnicznymi, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1320 ze zm.) z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach 

jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samo zatrudnienie”.  

3.2/ Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez 
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Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w projekcie 

umowy stanowiącej załącznik Nr 4 do SWZ.  

Powyższe wymagania mogą określać w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.  

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 
UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie wskazuje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w 

art. 96 ust 1. ustawy Pzp.  

5. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 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 świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia (np. karty katalogowe, 

oświadczenia producenta), stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty 

oraz kryteriami określonymi w opisie kryteriów.  

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji zamówienia: 

Wykonanie całego zakresu prac do dnia 31.03.2022 r.  

Wskazane przez Zamawiającego terminy realizacji zadania inwestycyjnego związane są z 

koniecznością terminowego rozliczenia dofinansowania zewnętrznego, organizacji pracy 

SGZOZ.  

7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

7.1/ Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące:  

1) Zdolności do występowania w obrocie w gospodarczym.  
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.  

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.  

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że  

- posiada środki finansowe, lub zdolność kredytową 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 postępowaniu, jeżeli wykaże, że  

4.1. wykonał roboty budowlane 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, 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 Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez 

inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu;  

2) W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców 

(konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które 

zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. 

może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście wykonywał. 

Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne 

czynności realizowane w jego ramach.  
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3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty 

budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w 

wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu.  

4) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną 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 

Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE). Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 

w DUUE, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien 

przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.  

5) Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych 

w ustawie Pzp, w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz 

Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.  

4.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi 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 

http://m.in/
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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 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, 

Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia 

do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie 

Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.) albo odpowiadające im inne 

ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za 

samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z 

koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień 

architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 
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wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania 

działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, 

zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo 

Budowlane tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.). Zamawiający określając wymogi dla osoby 

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu 

art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów 

ustawy z 22 grudnia 2015 r, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).  

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie 

doświadczenia zawodowego, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, przez co 

najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) 

samodzielnie, w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co 

najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie 

(sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w 

realizację zamówienia.  

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru 

końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

UWAGA: 

1. Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować 

będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz wydane w oparciu o wcześniej 

obowiązujące przepisy.  

2. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 

określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 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. Jeżeli członkowie zespołu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu 

biegłym, wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się 

dana osoba/osoby na język polski, i który przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy 

taką osobą/osobami, a Zamawiającym.  

7.2/. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; zobowiązani są ustanowić 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; przyjmuje 

się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 

zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub 
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z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi 

wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 

Pełnomocnikiem;  

7.3/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia.  

7.4/ Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

8.1/ Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt 1÷6 

ustawy Pzp. 

8.2/ Podstawy wykluczenia: 

a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp, Wykonawcę:  

b) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców w 

przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy (przesłanki 

obligatoryjne).  

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) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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) pracy małoletnich cudzoziemców, 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), 
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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;  

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 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.  

8.3/ Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawców w 

następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki fakultatywne, 

przewidziane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Ustawy Pzp:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.108 ust. 1 pkt 3, chyba 

że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) 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 winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

8.4/ Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 110 ust. 1 ustawy).  

9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

9.1/ DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ  

1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, 

zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem nieważności formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 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 świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia 

(np. karty katalogowe, oświadczenia producenta), stanowiąc podstawę weryfikacji 

poprawności merytorycznej oferty oraz kryteriami określonymi w opisie kryteriów  

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego 

autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), 

nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator 

środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty 

to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu 

podpisu osobistego.  

2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie 

wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień 
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składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe, 

wskazane w rozdziale II pkt 9.2/ SWZ.  

Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Oświadczenia 

składają odrębnie:  

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;  

- podwykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 462 ust. 2 i ust. 3 oraz 4 pkt. 1 Pzp, 

jeżeli są znani Wykonawcy.  

3) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 

109 ust. 1 pkt 2 - 5 i 7 -10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

b) 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;  

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

- zreorganizował personel, 

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

- 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.  
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4) Do oferty wykonawca załącza również: 

a) pełnomocnictwo: 

- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 

dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 

umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

- w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Z treści 

pełnomocnictwa powinno wynikać umocowanie do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców. 

- Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 

szczególności wskazanie: 

o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

o wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

Wymagana forma:  

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 

notariusza.  

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

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, 

będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 3 SWZ) 

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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 

w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 
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3) 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą.  

Wymagana forma:  

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

c) wadium  

Wymagana forma:  

- Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. 

- Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas 

badania ofert.  

d) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty 

składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, 

wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, 

oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

Wymagana forma:  

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym 

dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór 

– załącznik nr 10)  

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 

jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
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realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 

zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

Wymagana forma:  

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  

9.2/ DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE - PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE  

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych:  

9.2.1/ potwierdzających brak podstaw wykluczenia:  

a) odpisu lub informacji 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.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

b) zaświadczenia 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;  
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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) zaświadczenia albo innego dokumentu 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) aktualnej informacji 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) oświadczenia 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.  
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9.2.2/ potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej:  

a) informacji 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 (załącznik Wykonawcy);  

9.2.3/ potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):  

1) wykazu 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.  

2) wykazu 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.  



 
 

________________________________________________________________________ 

 
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 

33 

9.2.4/ Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych 

wskazanych w pkt 9.2.1/.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:  

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.2.1/ ppkt. a), zamiast 

zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.1 ppkt. b), zamiast zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.2.1 ppkt. c) - składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury.  

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego o której mowa w pkt. 9.2.1 ppkt. d), składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania w zakresie określonym w art.108 ust.1,2i4ustawyPzp  

3) Dokumenty o których mowa w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem a dokument o którym mowa w pkt. 2 powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.  

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą 

się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 art. 109 

ust. 1 pkt 1 , 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości 

lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzony datą zgodnie z 

pkt. 3 powyżej.  
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

10.1/ Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

10.2/ Wadium musi obejmować pełen okres związania.  

10.3/ Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

10.4/ Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: numer rachunku: 32 8212 0009 0011 3335 2007 0010, w tytule przelewu 

powołując się na nazwę postępowania.  

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie 

jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert.  

10.5/ Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, o których mowa w ust. 10.3/ pkt b 

- d należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.  

10.6/ W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, 

gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać 

następujące elementy:  

• nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w 

gwarancji lub poręczeniu musi być: Gmina Lutocin,  

• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,  

• kwotę gwarancji/poręczenia,  

• termin ważności gwarancji/poręczenia,  

• zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp.  

10.7/ Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i 

bezwarunkowe, na żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta 

(poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
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określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania 

gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.  

10.8/ W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób 

nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą 

bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.  

10.9/ Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy 

Pzp. 10.10/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp.  

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

11.1/ Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

11.2/ Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Rozdziale 

II pkt 9.1) SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę.  

11.3/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na stronie 

zamawiającego. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem.  

11.4/ Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-

ePUAP – dostępnego pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 

11.5/ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.6/ Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SWZ.  

11.7/ Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

11.8/ Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana przez osobę 

uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę 

umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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11.9/ Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

11.10/ Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP.  

11.11/ Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

11.12/ Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty 

po upływie terminu składania ofert.  

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1/ W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto, VAT i cenę netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług. 

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.  

12.2/ Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki 

poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 

pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).  

12.3/ Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

12.4/ Cena oferty jest ceną ryczałtową.  

12.5/ Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

- oczywiste omyłki pisarskie; 

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert  
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Rozdział III - INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA  
 

1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1.1/ Zamawiający: Gmina Lutocin, 09-317 Lutocin, Ul. Poniatowskiego 1, Tel. 23 658 10 01, 

Fax 23 658 10 02. 

1.2/ W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

 https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  

oraz poczty elektronicznej - ug_lutocin@poczta.onet.pl    

Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia:  

a) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 

b) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

1.3/ Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

1.4/ Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzenia i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U z 2020r. poz.2452) 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).  

1.5/ W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na 

platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5 Specyfikacja połączenia, formatu 

przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:  

- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:ug_lutocin@poczta.onet.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
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- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8,  

- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,  

- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP.  

W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego 

automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe 

Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP 

w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.  

1.6/ Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

Przepustowość sieci 70Mb/s.  

1.7/ Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego.  

1.8/ Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://pruszkow.bip.gmina.pl/  

1.9/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na adres e-mail: 

ug_lutocin@poczta.onet.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

(udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://lutocin.i-gmina.pl   

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ  

1.10/ Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje 

o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

1.11/ Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

- Referat ds. zamówień publicznych – tel. 236581001;  

- w sprawach proceduralnych – tel. 236581001 wew. 33 – P. Wioletta Szczesiak;  

- w sprawach technicznych tel. 500254273 – P. Grzegorz Krauzowicz; 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale  

mailto:ug_lutocin@poczta.onet.pl
http://lutocin.i-gmina.pl/
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SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  

1.12/ Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego 

została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści 

SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ i będzie dla Wykonawców 

wiążące.  

1.13/ Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

1.14/ Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza 

to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

1.15/ Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy 

Pzp.  

1.16/ W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się 

numerem referencyjnym postępowania określonym w SWZ.  

2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

2.1/ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.10.2021 r. do godz. 09:00  

2.2/ Sposób składania ofert wskazano w Rozdziale II pkt 11 niniejszej SWZ.  

3. TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

3.1/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.10.2021 r. o godz. 12:00 - poprzez odszyfrowanie ofert.  

3.2/ Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

3.3/ Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

3.4/ W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, 

zarówno w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających z wykonawcami, 

otwarcie ofert nie będzie publiczne.  
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4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

4.1/ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert tj. 5.11.2021 r. 

4.2/ Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

4.3/ W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w pkt 4.1/ zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W przypadku, gdy 

zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz 

z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużonym okres związania ofertą.  

5. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

5.1/ Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 

spełnienie kryteriów:  

1. 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 

 

2. Opis kryteriów: 

a) Cena wykonania zamówienia – 60 pkt 

Punkty za kryterium cena wykonania zamówienia zostaną obliczone wg wzoru: 

C = ( Con / Cob ) x 60 pkt 

gdzie: 

C – liczba punktów za kryterium cena wykonania zamówienia, ustalona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku (Zamawiający dokona zaokrągleń zgodnie z zasadami 

matematycznymi) 

Con – cena oferty najtańszej 

Cob – cena oferty badanej 

b) Doświadczenie kluczowego personelu (doświadczenie) – 20 pkt 
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1)  Do oceny zostanie przyjęte doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia jako „Koordynator” dotyczące koordynacji projektów lub pełnienia 

innej funkcji kierowniczej i/lub nadzorczej dla projektów współfinansowanych 

ze środków zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. Osoba 

wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadająca doświadczenie w obsłudze 

największej ilości projektów (maksymalna ilość = 10) uzyska maksymalną ilość 

punktów tj. 10 pkt. wg. wzoru: 

 

Ilość zadeklarowanych projektów 

---------------------------------------- x 10 pkt.  

Maksymalna ilość tj. 10 

 

Maksymalna ilość wskazana przez Zamawiającego, a która będzie 

uwzględniona przy ocenie premiującej to 10 projektów. Każda ilość powyżej 10 

projektów uzyska maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt. Do oferty należy 

dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie. 

 

Ocena ofert zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, 

stosując matematyczną zasadę zaokrąglania. 

 

2) Do oceny zostanie przyjęte doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia jako „Kierownik robót sanitarnych”. Osoba wyznaczona do 

realizacji zamówienia, posiadająca doświadczenie zawodowe dłuższe niż 

wymagane oraz ważny na dzień składania oferty Certyfikat Instalatora OZE w 

zakresie kotłów i pieców na biomasę wydany przez Urząd Dozoru Technicznego 

uzyska maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt. 

 

c) Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość) – 10 pkt 

Punkty za kryterium parametry techniczne modułów fotowoltaicznych (jakość) zostaną 

przyznane wg poniższych zasad: 

• za zaoferowanie falowników fotowoltaicznych spełniających tylko wymagania 

minimalne – 0 pkt 

• za zaoferowanie falowników fotowoltaicznych spełniających oprócz wymagań 

minimalnych także wszystkie dodatkowe wymagania – 10 pkt  

Wymagania dodatkowe dla falowników fotowoltaicznych, za spełnienie których 

Wykonawca otrzyma 10 pkt zawarto w PFU. 

d) Parametry techniczne kotłów (jakość) – 10 pkt 

Punkty za kryterium parametry kotłów (jakość) zostaną przyznane wg poniższych 

zasad: 
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• za zaoferowanie kotłów spełniających tylko wymagania minimalne – 0 pkt 

• za zaoferowanie kotłów spełniających oprócz wymagań minimalnych także 

dodatkowe wymagania – maksymalnie 10 pkt 

Dodatkowe wymagania dla obu kotłów za spełnienie których Wykonawca może 

otrzymać 10 pkt zawarto w PFU.  

5.6/ Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych w wzoru: 

OCob=C+D+JF+JK 

Gdzie: 

1) Ocena oferty badanej (OCob) 

2) Cena wykonania zamówienia (C)  

3) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (doświadczenie) (D)  

4) Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość) (JF)  

5) Parametry techniczne kotłów (jakość) (JK) 

5.7/ Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.  

5.8/ Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację – podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne,  

5.9/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania http://lutocin.i-gmina.pl .  

5.9/ Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.  

5.10/Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

http://lutocin.i-gmina.pl/
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ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i dokonać ponownego wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnić postępowanie.  

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

6.1/ Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ. 

6.2/ Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy.  

7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

7.1/ Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie 

za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

7.2/ Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

7.3/ Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

7.4/ Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 

450 ust. 2 ustawy Pzp.  

7.5/ Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż 

zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na 

rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.  

7.6/ Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym.  

7.7/ W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, 

niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie 
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Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla 

każdej formy, określonych przepisami prawa):  

a) nazwę i adres Zamawiającego; 

b) nazwę i adres Wykonawcy; 

c) oznaczenie (numer referencyjny postępowania); 

d) określenie przedmiotu zamówienia; 

e) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; 

f) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz 

okres rękojmi za wady).  

7.8/ W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub 

poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymagań, o których 

mowa w pkt 7.7/.  

7.9/ Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze 

umowy.  

8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

8.1/ Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.  

8.2/ Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

8.3/ Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 

treści umowy na wezwanie zamawiającego oraz wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy.  

8.4/ Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie 

może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

8.5/ Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 

potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.  

8.6/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
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9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  
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braku podstaw do wykluczenia  
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Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia  

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja Techniczna (Program Funkcjonalno-Użytkowy) 

Załącznik nr 9 – Klauzula Informacyjna 

Załącznik nr 10 – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp  


