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Zawartość specyfikacji:

1.
Postanowienia SWZ
część ogólna

Rozdziały od I do XXXIV

2. Załącznik nr 1a-1c

Obowiązują nowe Formularze oferty (części 1-3) 

(dodano nowe dane  do formularzy)  

UWAGA: N  iepodanie      danych    zaznaczonych kolorem czerwonym w   formula  -  
rzach   ofertowych     oznacza   odrzucenie  oferty  z  zastrzeżeniem art.  223  
ustawy.

3. Załącznik nr 2
Wzór - oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowa-
nia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik nr 3
Wzór-  oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wy-
kluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowa-
niu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

5. Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 1 do PFU – Wykaz lokalizacji objętych projektem został przez
zamawiającego uaktualniony i jest zgodny z nowymi  formularzami (części 1-
3)

6. Załącznik nr 5-5a
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści
umowy w sprawie zamówienia +  umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych

7. Załącznik nr  6
Wzór -zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobu  

8. Załącznik nr 7 
Wzór – wykaz wykazu robót budowlanych 

9. Załącznik nr 8 
Wzór -wykaz osób - obowiązuje nowy załącznik

10. Załącznik nr 9 Identyfikator postępowania na Mini Portalu 

11. Załącznik nr 10 Wzór- oświadczenie Wykonawcy -grupa kapitałowa 

POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Informacja ogólna: w treści SWZ przyjęto następującą numerację:

 rozdziały - np. Rozdział I

 ustępy - np. Rozdział II ust. 1 lub Rozdział V ust. 1.1. lub Rozdział XI ust. 3.4.1.

 punkty - np. Rozdział VI ust. 1 pkt 1) i pkt 2)

 litery – np. Rozdział XI ust. 2.1.pkt 1) lit. a)



Słownik 

Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 

2021r.poz.1129 z późń.zm.)
2)  „SWZ” - niniejsza Specyfikacja Warunków zamówienia,
3) „Zamówienie”-zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania,
4) „Postępowanie„-  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  dotyczy  ni

niejsza SWZ,
5) „Zamawiający” – Gmina Rudnik,
6) „Wykonawca”– należy przez to rozumieć osobę fizyczną,osobę prawną albo jednostkę organizacyj

ną nieposiadającą 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,

7) „RODO”-rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia
2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

8) „miniPortal”–środek  komunikacji  elektronicznej  służący  do  komunikacji  elektronicznej  między
Zamawiającym i Wykonawcami,

9) „ePUAP”–elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej 
 oferująca w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy            

z Zamawiającym.
10) Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf,
zawierająca  wiążące  Wykonawcę  informacje  związane  z korzystaniem  z  mini  Portalu  w
szczególności  opis  sposobu  składania/zmiany/wycofania  oferty  w  niniejszym  postępowaniu.
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  ww.  instrukcją  i  postępować  wg  zasad  w  niej
wskazanych dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności  składając ofertę akceptuje zasady korzystania z  systemu miniPortal  wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. 

11) „Kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej  
usługi  zaufania,  będącego  podmiotem  świadczącym  usługi  certyfikacyjne-  podpis  
elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, 2320),
12) „Podpis zaufany”-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,

13) „Podpis osobisty” – 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,

14) „PFU”–Program Funkcjonalno-Użytkowy – opracowanie opisujące zamówienie,którego 
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim opisane 
wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie 
zaprojektowania i wykonania robót,wymagania 
techniczne,ekonomiczne,materiałowe,funkcjonalne  architektoniczne. PFU stanowi podstawę do
przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania ryczałtowych kosztów             
i wykonania prac projektowych.

15 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej  
wymaganiami.

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf


ROZDZIAŁ I

ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES ORAZ INNE DANE TELE- INFORMATYCZNE)

GMINA  RUDNIK, ul. Kozielska 1, 

47-411 Rudnik, 

NIP  6392003366  REGON 276258523

Telefon  32/ 410 64 28 wew.107 Wydział Zamówień publicznych 

  Godziny urzędowania Urzędu Gminy: 

poniedziałek, wtorek,czwartek  7.00  -15..00,  środa od 8.00 – 17.00,

piątek 7.00 -14.00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres poczty elektronicznej:(e- mail) przetargi@gmina-rudnik.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego:www.gmina-rudnik.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej  ePUAP:/UrzadRudnik/skrytka

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której będą zamiesz-
czane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośred-
nio związane z postępowaniem: https://miniportal.uzp.gov.pl/      

oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego:     
https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000--

(na wypadek wystąpienia jakichkolwiek przeszkód na stronie: https://minipor-
tal.uzp.gov.pl )

UWAGA:
Postępowanie, którego dot. niniejsza SWZ oznaczona jest ZP.271.6.2022.Wykonawcy
porozumiewając się z Zamawiającym  powinni powoływać się na ten numer postępo-
wania.

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie pod-
stawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzyst-
niejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późń. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych do niej.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000--
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.gmina-rudnik.pl/


2 Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny.
3 Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art.

3 ust.1 ustawy Pzp. Jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art.7 pkt 33 ustawy
Pzp.

4 Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możli-
wością prowadzenia negocjacji (art.275 pkt 2 ustawy Pzp) 

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Nazwa zamówienia:
„Odnawialne  źródła  energii  dla  mieszkańców  Gminy  Rudnik”  w  formule:
„zaprojektuj i wybuduj”  

1.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  w  rozumieniu
ustawy,  polegających  na  zaprojektowaniu   oraz  wykonaniu  (budowa)  odnawial
nych źródeł   energii  dla  mieszkańców Gminy  Rudnik  w  formule”  zaprojektuj
i wybuduj” w ramach działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - 
REACT-EU.  Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU – konkurs.

Zakres robót/prac obejmuje między innymi  prace projektowe i roboty            
budowlane obejmujące: wykonanie:

• instalacji fotowoltaicznych*(dot. Zad.1)

• ,instalacji kolektorów słonecznych*(dot. Zad.2),

• pomp ciepła na potrzeby cwu *(dot. zad.3) 

w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rudnik  w oparciu o sporządzony
Program funkcjonalno – użytkowy  stanowiący integralną część SWZ,

1.2 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ, w opisie  

przedmiotu zamówienia oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ.

1.2.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku przed sporządzeniem oferty, odbycia wizji

lokalnej  lub  sprawdzenia  przez  Wykonawcę  dokumentów  niezbędnych  do

realizacji zamówienia  dostępnych na miejscu u Zamawiającego ( dot. zad1,2,3) . 

1.3 Krótki opis przedmiotu zamówienia – dla zadania 1- instalacje fotowoltaiczne:

Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest: „Budowa instalacji                         

fotowoltaicznych w ilości 305 szt”.



 Zakres obejmuję między innymi następujące prace: 

1) zaprojektowanie  instalacji fotowoltaicznych w tym wizja w terenie, 

2) zabudowa zestawów fotowoltaicznych na budynkach użytkowników                     

indywidualnych (gospodarstwa domowe), 

3) uruchomienie wykonanych instalacji fotowoltaicznych,

4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń,           

instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji,

5) wykonanie niezbędnych robót demontażowych I odtworzeniowych  związanych      

z przejściem przez przegrody budowlane,

6) wykonanie niezbędnych prób, odbiorów i uruchomień,

7) sporządzenie kompletnego wniosku zgłoszeniowego do OSD i dokonanie zgłoszenia

zgodnie z wymaganiami OSD .

Szczegółowy opis  dla zad.1 zawiera załącznik nr 4 do SWZ
tj. Program funkcjonalno-użytkowy (w skrócie PFU).
Pozostałe wymagania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 5 do SWZ 

1.4 Krótki opis przedmiotu zamówienia – dla zadania 2- instalacje kolektorów 
słonecznych:
Przedmiotem zamówienia  dla  części  2  jest:  „Budowa instalacji  solarnych
w ilości 166 szt”.

Zakres obejmuje między innymi następujące prace:

1) zaprojektowanie  instalacji solarnych  w tym wizja w terenie, 

2) zabudowa zestawów solarnych  na budynkach użytkowników indywidualnych         

(gospodarstwa domowe) 

3) Uruchomienie wykonanych instalacji solarnych 

4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń,           

instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji,

5) wykonanie niezbędnych robót demontażowych I odtworzeniowych  związanych      

z przejściem przez przegrody budowlane,

6) wykonanie niezbędnych prób, odbiorów i uruchomień,

Szczegółowy opis  dla zad.2 zawiera załącznik nr 4 do SWZ tj. Program funkcjonalno-
użytkowy (w skrócie PFU).Pozostałe wymagania określone  zostały we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ 



1.5 Krótki opis przedmiotu zamówienia – dla zadania 3- pompy ciepła do cwu:
Przedmiotem zamówienia dla części 3 jest „Budowa pomp ciepła do cwu
w ilości 103 szt.

      1) zaprojektowanie  pomp ciepła  w tym wizja w terenie, 

2) zabudowa  zestawów  pomp  ciepła    na  budynkach  użytkowników

indywidualnych  gospodarstwa domowe) 

3) uruchomienie wykonanych pomp ciepła

4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń, 

instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji,

5) wykonanie niezbędnych robót demontażowych I odtworzeniowych               

związanych z  przejściem przez przegrody budowlane,

        6) wykonanie niezbędnych prób, odbiorów i uruchomień,

Szczegółowy opis  dla zad.3 zawiera załącznik nr 4 do SWZ tj. Program funkcjonalno-
użytkowy (w skrócie PFU).Pozostałe wymagania określone   zostały  we  wzorze  umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ 

1.6 W zakresie  dostępności  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  projektowania
z  przeznaczeniem  dla  wszystkich  użytkowników,zgodnie  z  art.  100  ust.1  Pzp
w ramach zadania zamontowane instalacji fotowoltaiczne,(zad.1) solarne(zad.2) i
pompy ciepła(zad.3)   poprawią  komfort  życia  mieszkańców w tym także osób
niepełnosprawnych.  

1.7  Klauzula zatrudnienia
                                      

Zamawiający  stosownie  do  art.  95  ust.  1  ustawy  Pzp,  określa  obowiązek
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  następujące
czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia: (tj.  obejmujące  zakres  rzeczowy
robót budowlanych opisanych w niniejszej SWZ) polegające na wykonywaniu pracy
w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeks pracy (t. j Dz. U
z 2020r. poz. 1320 ze zm.) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Powyższy obowiązek obejmuje roboty polegające na:   

- dla zad 1 roboty elektryczne, montaż paneli fotowoltaicznych

- dla zadania 2 roboty elektryczne, montaż kolektorów słonecznych,

- dla zad 3  roboty elektryczne, montaż pomp ciepła



(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci 

tzw. samo zatrudnienia,jako podwykonawcy oraz kierowników budowy                  

i kierowników robót). 

Szczegółowy  sposób  dokumentowania  zatrudnienia  ww.  osób,  uprawnienia

Zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełniania  przez  Wykonawcę  wymagań,

o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań,rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których 

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

zawarte są w Projekcie Umowy.

1.8 Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat  na roboty budowlane w tym:                 

montażowe i pozostałe zainstalowane urządzenia –licząc bieg od daty podpisania 

przez  strony  protokołu  odbioru  końcowego  inwestycji.  W  przypadku  użytych

materiałów/urządzeń  zgodnie z kartą katalogową i deklaracją producenta, nie  

krócej jednak niż zapisano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – licząc od  

dnia protokolarnego odbioru końcowego  całego przedmiotu umowy. 

1.9 Rękojmia 

Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach               

określonych w projekcie umowy – załącznik nr 5.

1.10 Ubezpieczenie 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie  z warunkami 

określonymi przez z Zmawiającego w projekcie umowy   – załącznik nr 5 do SWZ.

1.11 Zamawiający nie przewiduje zaliczki 

1.12 Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający  w  celu  potwierdzenia  zgodności  oferowanych  produktów
z  wymaganiami  Zamawiającego  oraz  potwierdzenia  zgodności  oferowanych
produktów z  kryteriami  oceny  ofert  wymaga  od  wykonawcy  złożenia  wraz

            z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:  

W zakresie części 1:
- karty katalogowe oferowanych modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów
potwierdzające spełniane przez te Urządzenia parametrów zawartych
 w pkt.1.1.3.1 PFU (dla modułów fotowoltaicznych) oraz



w pkt. 1.1.3.2 PFU (dla inwerterów/falowniki  fotowoltaicznych)
- certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych
modułów fotowoltaicznych z normami IEC 61215 oraz IEC 61730 (lub
normami równoważnymi).
- certyfikat potwierdzający zgodność falownika z rozporządzeniem komisji UE
2016/631 (NCRfG) z dnia 14 kwietnia 2016r.

W zakresie części 2:
- karty katalogowe oferowanych kolektorów słonecznych oraz zbiorników
potwierdzające spełniane przez te urządzenia parametrów zawartych w pkt.
1.2.3.1 PFU (dla  kolektorów słonecznych ) oraz
w pkt 1.2.3.2 PFU (dla zasobników)

W zakresie części 3:
-karty katalogowe oferowanych pomp ciepła zawierającą informacje
potwierdzający spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w pkt.
1.3.3.1 PFU ( dla pompy ciepła)

Zamawiaj  ący  akceptuje  równoważne  przedmiotowe  środki  dowodowe,  jeśli  
potwierdzają,  że  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  spełniają
określone  przez  zamawiającego  wymagania,  cechy  lub  kryteria  (art.  106  ust.  3
ustawy PZP).

W  przypadku  etykiety  energetycznej,  zamawiający  akceptuje  wszystkie  etykiety
potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważ-
ne  wymagania  określonej  przez  zamawiającego  etykiety.W  przypadku  gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez za-
mawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez
siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udo-
wodni, że roboty  budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wy-
konane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane
przez zamawiającego (art. 104 ust. 4 i 5).

1.12.1  Zamawiający  informuje,  że  w  sytuacji,  w  której  Wykonawca  nie  złożył
 przedmiotowych  środków  dowodowych  lub  złożone  przedmiotowe  środki
 dowodowe  są  niekompletne,  Zamawiający  jednokrotnie  wezwie  do  ich
  złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

1.12.2 Zapisów wynikających z pkt. 1.12.1 nie stosuje się w przypadkach:
a)   jeżeli przedmiotowy środek dowodowy (lub jego fragment lub część) służy

  potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie         
  kryteriów oceny ofert lub,

b)   pomimo założenia przedmiotowe go środka dowodowego, oferta podlega
  odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1.12.3 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści przedmiotowych środków dowodowych.



1.13 Kryteria  poza  cenowe  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia:

tzw. Kryteria jakości: 

            dla   zad.1 dla instalacji fotowoltaicznej   

1) Okres gwarancji na inwerter : 20 pkt (maksymalnie 20 pkt) 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty- ilości lat okresu gwarancji  na  inwerter
–  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

.

2) Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne:10 pkt –(maksymalnie10 pkt)

  W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty- ilości  lat okresu gwarancji na  panele
fotowoltaiczne  –  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

3) Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  
gwarancji” (od momentu zgłoszenia)  10 pkt (maksymalnie 10 pkt)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty- czas reakcji w przypadku 
awarii  urządzeń  na  wezwanie  w  okresie  ich   gwarancji  –   oferta  Wykonawcy  zostanie
odrzuco na jako niezgodna z warunkami zamówienia.-

dla zad.2 dla instalacji solarnych 

1) Okres gwarancji na  zbiornik/zasobnik  30 pkt) -(maksymalnie 30 pkt)      

• W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty- ilości lat okresu gwarancji
na zbiornik – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamó-
wienia.

               
3) Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich 

gwarancji” (od momentu zgłoszenia)  10 pkt (maksymalnie 10 pkt)

• W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty - czas reakcji w przypadku
awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji -  oferta Wykonawcy zostanie od-
rzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

dla zad.3 pompy ciepła 

1) Okres gwarancji na  na zbiornik/zasobnik  30 pkt) – (maksymalnie 30 
pkt)

• W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty- ilości lat okresu gwa-
rancji na zbiornik – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warun-
kami zamówienia.

3) Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich
gwarancji” (od momentu zgłoszenia)  10 pkt (maksymalnie 10 pkt)



• W  przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty - czas reakcji w przypadku 
awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji - oferta Wykonawcy zostanie od-
rzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

1.14 Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):
Główny kod  45300000- 0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Dodatkowe Kody wg CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

09331100-9  Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych ,wentylacyjnych i klimatycznych

09332000-5  Instalacje słoneczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne 

09330000-1 Energia słoneczna

09300000-2 Energia elektryczna,cieplna,słoneczna i jądrowa

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogni słonecznych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45331000-6 Pompy ciepła 

1.15 Rozwiązania równoważne

1) Stosownie do treści  art.  102 ust.  1  ustawy Pzp,  Zamawiający informuje,  że
wymagania  o  których  mowa  w  przywołanym  przepisie  Zamawiający  określił
w  Programie  Funkcjonalno–Użytkowym  stanowiącymi  załącznik  nr  4
do  niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wskazał  znaki  towarowe,
patenty  lub  pochodzenia,  źródła  lub  szczególny  proces,  który  charakteryzuje
produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego  Wykonawcę,  dopuszcza  się
zaoferowanie  rozwiązań  równoważnych  opisanym,  pod  warunkiem  zachowania  
przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz 
funkcjonalnych itp. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wy
kazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  załącza  do  oferty  wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem 



2) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do 
norm,  ocen  technicznych,  specyfikacji  technicznych  i  systemów referencji  
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy 
Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

3) Tam, gdzie w dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który  
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub 
nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji
technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 
3 ustawy pzp,Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy pzp dopuszcza złożenie 
oferty równoważnej  lub  zgodnie  z  art.  101  ust.4  ustawy  pzp  zaoferowanie  
rozwiązań  „równoważnych”  w stosunku  do  wskazanych  w  dokumentacji  pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych  w dokumentacji(PFU) 

1.3 Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użyt-

kowym) mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy 

przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa      

w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

1.4 Zamawiający dopuszcza stosowanie norm równoważnych dla wszystkich norm        

wymienionych w SWZ i Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘ-
ŚCIOWYCH

1 Zamawiający dopuszcza możliwość  składania  ofert  częściowych,  na jedną lub  

więcej wybranych części (także na wszystkie części/zadania).

2  Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części/zadania:

1) Część/Zadanie nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych – 305  sztuki;

2) Część/Zadanie nr 2: Budowa instalacji solarnych – 166  sztuk;

3) Część/Zadanie nr 3 : Budowa pomp ciepła –103 sztuk.

3 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

ROZDZIAŁ V



INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA POWTÓ-
RZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu po-
dobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.

ROZDZIAŁ VII

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RA-
MOWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: - 10 miesięcy od daty podpisania  
umowy ( tj. dla zadania częściowego nr 1,2 i  3) 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważać się będzie dzień zgłoszenia Zamawia-

jącemu gotowości odbioru końcowego instalacji (całego przedmiotu umowy),pod wa-

runkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego instalacji bez wad lub

z wadami nieistotnymi tj. takimi, które nie stanowią przeszkody w normalnym użyt-

kowaniu obiektu lub jego części zgodnie z przeznaczeniem.(dot. zadania częściowe-

go 1,2 i 3).

3. Terminy wykonywania poszczególnych prac/robot wskazane będą w harmonogramie

rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 3 ust  2 projektu umowy.

ROZDZIAŁ IX

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY



1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zo-
staną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

1.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw.
zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku  do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warun-
kami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.

1.2 Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art.455
ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

2 Przed  zawarciem  umowy  należy  dopełnić  formalności,  które  zostały  wskazane
w Rozdziale XXX SWZ.

ROZDZIAŁ X

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1 Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w niniejszej
SWZ i Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Cena oferty musi uwzględniać całkowity
koszt realizacji prac obejmujący zakres opisany w PFU, a także wszelkie ewentual-
ne dodatkowe koszty stanowiące ryzyko Wykonawcy.

2 Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z  załącznikiem nr
1a – 1c do SWZ.

3 Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamó-
wienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia - programu funkcjonalno-użyt-
kowego (załącznik 4 do SWZ) oraz projektowanych postanowień umowy, które zo-
staną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia (załącznik 5 do SWZ) –
cena ryczałtowa.Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przy-
padków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówie-
nia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 5
do SWZ.

3 Cenę oferty należy podać w następujący sposób: zgodnie z postanowieniami formu-
larza oferty (załączniki 1a-1c do SWZ). 

4 Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego
miejsca po przecinku).

5 Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powsta-
nia u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:



1 nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowa-
dziły do powstania obowiązku podatkowego;

2 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku;

3 stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

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

ROZDZIAŁ XII

INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI,

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XVI SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4
niniejszego  rozdziału  SWZ,  komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami  
może  się  odbywać  wyłącznie  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2020r. poz. 344),

2. W  postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który 
dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl

      e PUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal     
     oraz poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: przetargi@gmina-rudnik.pl

Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w
formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując
ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez
czas  trwania  postępowania.  Domniemywa  się,  że  dokumenty,  oświadczenia  i
wnioski  przekazane  na  adres  poczty  elektronicznej  wskazany  w  formularzu
ofertowym  zostały  doręczone  skutecznie,  a  Wykonawca  zapoznał  się  z  ich
treścią.

2.1 oraz  adresy  e  –  mail  Wykonawców  podane  na  formularzach  ofertowych.  Po  otwarciu  
ofert kontakt przez adres e – mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazane
w formularzu ofertowym. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

mailto:przetargi@gmina-rudnik.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), lub

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez: Miniportal-    https://miniportal.uzp.gov.pl  

4. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  
oraz  informacje  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w rozumieniu  
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać
od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na  
sfinansowanie zamówienia.

6. Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert  
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje  
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:

1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności  gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania  wykonawców,  których  
oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. Informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  bądź  o  unieważnieniu  

postępowania Zamawiający zamieści na Mini portalu i BIPIE zamawiającego 

ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).  
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „For 
mularza do komunikacji”.

2. 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).
Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz            
wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji
użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją             

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie
zamówienia  w  szczególności  składając  ofertę  akceptuje  zasady  korzystania
z systemu mini Portal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu             
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa 
tylko na platformie Windows iwymaga.NET Framework 4.5. 
W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do  
wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. 
Specyfikacja  połączenia,  formatu  przesyłanych  danych  oraz  kodowania
i oznaczania czasu odbioru danych:
-specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS
1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne                   
są  w  formacieHTML  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 
wykona na w wykorzystaniem   standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego,ESP             
Zamawiącego 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.

System  dostępny  jest  za  pośrednictwem  następujących  przeglądarek  
internetowych:
-Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
-Mozilla Firefox od wersji 15,
-Google Chrome od wersji 20.

 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego,  akceptuje  warunki  korzystania  z  mini  Portalu  określone  w
regulaminie  miniportalu  oraz  zobowiązuje  się  korzystając  z  miniportalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

3. Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych
formularzy:  „Formularz  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB (tj. po zaszyfrowaniu).

4. Za datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów
elektronicznych,oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  
W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki  
do oferty) ) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej– datą  ich  
przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument
/informację z serwera pocztowego zamawiającego.

5. Zamawiający  przekazuje  identyfikator  postępowania  na  miniPortalu  jako
załącznik 9 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na 



Liście wszystkich  postępowań  w  miniPortalu,  klikając  wcześniej  opcję  „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe  
środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 
ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 
przedmiotowe  środki  dowodowe,  pełnomocnictwo,  sporządza  się  w  postaci  
elektronicznej,  w  formatach  danych  określonych  w  przepisach  wydanych  na  
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności  
podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2070 z późn. 
zm.),  z zastrzeżeniem  formatów,  o  których  mowa  w  art.  66  ust.  1  ustawy,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów
elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są  
jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  
wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji  w  postaci  
elektronicznej ora minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 
U.  z 2017r. poz. 2247)

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego 
rozdziału  SWZ,  przekazywane  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,   
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych              
w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  18  ustawy  z  dnia  17 lutego  2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków  
komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

9. W przypadku  gdy  dokumenty  elektroniczne  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,
zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.  U.  z  2020r.  poz.  1913  z  późn.  zm.),  Wykonawca,  w  celu  utrzymania
w  poufności  tych  informacji,  przekazuje  je  w  wydzielonym  i  odpowiednio
oznaczonym pliku.

10. Podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski.

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
odpowiednio  Wykonawcy,  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie



zamówienia  publicznego,  podmiotu  udostępniającego  zasoby  na  zasadach
określonych  w  art.  118  ustawy  lub  podwykonawcy  niebędącego  podmiotem
udostępniają cym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami           
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez 
upoważnione pod mioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie za mówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  podwykonaw
ca,  zwane  dalej  „upoważnionymi  podmiotami”,  jako  dokument  elektroniczny,
przekazuje się ten dokument.

11.1 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowa
nia,zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument  w postaci
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem  zaufanym lub podpisem  
osobistym,  poświadczające  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  
w postaci papierowej.

11.2 Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci
papierowej,  o którym  mowa  w  ust.  11.1.  niniejszego  rozdziału  SWZ,dokonuje
w przypadku:
1)  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  dokumentów  potwierdzających  
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający  się  o udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów

 potwierdzających  umocowanie  do  reprezentowania,  które  każdego  z  nich
dotyczą;
2)  innych  dokumentów  –  odpowiednio  Wykonawca  lub  Wykonawca  wspólnie  
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z 
nich dotyczą.

11.3 Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci
papierowej,  o którym  mowa  w  ust.  11.1.  niniejszego  rozdziału  SWZ,może
dokonać również notariusz.

11.4 Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności  
bezpośredniego dostępu do oryginału.

12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,                 
przedmiotowe środki  dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty,  
oraz  pełnomocnictwo  przekazuje  się  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem   
osobistym.



12.1 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zaso-
by, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opa-
trzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego doku-
mentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z doku-
mentem w postaci papierowej.

12.2 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papie-
rowej, o którym mowa w ust. 12.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypad-
ku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspól-
nie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub pod-
wykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust.
4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wyko-
nawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

12.3 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papie-
rowej, o którym mowa w ust. 12.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać rów-
nież notariusz.

13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym  dane  kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane
dokumenty  kwalifikowanym podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym lub
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów  
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące           
wymagania:

1) są  utrwalone  w  sposób  umożliwiający  ich  wielokrotne  odczytanie,  zapisanie
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
lub na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają  prezentację  treści  w  postaci  elektronicznej,  w  szczególności  
przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku; 
4) zawierają  dane  w  układzie  niepozostawiającym  wątpliwości  co  do  treści
i kontekstu zapisanych informacji.



15. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicz-
nych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2452):
„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru
dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zaso-
by, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa
w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż okre-
ślone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te doku-
menty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru”.

ROZDZIAŁ XIV

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZA-
MÓWIENIA

1 Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na Mini portalu i dodatkowo na      
BIPIE Zamawiającego.

2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ.

3 Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  jednakże  nie  później  niż  na  2  dni
przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4 Wszelkie  wyjaśnienia,  modyfikacje  treści  SWZ  oraz  inne  informacje  związane
z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na  Mini
Portalu i dodatkowo Na BIPIE Zamawiającego , w wierszu oznaczonym tytułem oraz
znakiem sprawy niniejszego postępowania.

5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się
w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostęp-
nia na Mini Portalu I dodatkowo ba stronie BIP Zamawiającego 

6 Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SWZ.



ROZDZIAŁ XV

OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do komunikowania się z Wykonawcami, w 
sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

 Pani  Wawrzinek  Sylwia  -  w  sprawach  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  
(tel. 32/4106428 wew.107 
Pani Helena  Kampik – w sprawach proceduralnych (tel. 32/4106428/  wew.131 

ROZDZIAŁ XVI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1 Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1a-1c do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważ-
ności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym.

2 Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Miniportalu. Zama-
wiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana we-
wnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. XII ust. 2
niniejszej SWZ.W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać
o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, któ-
ry generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

3 Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówie-
niu) należy złożyć:

3.1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wy-
kluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do
SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tym-
czasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowo-
dowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno-



ściach  technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby,  potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do
SWZ).

3.2 Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z pro-
jektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez
żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowią-
cym załącznikiem nr 1a-1c do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nie-
ważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifi-
kowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w postaci  elektronicznej  opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.3 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegają-
cego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opa-
trzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego do-
kumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowa-
nia z dokumentem w postaci  papierowej. Poświadczenia zgodności  cyfrowego
odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać moco-
dawca lub notariusz.

3.4 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonaw-
cy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- stanowiącym
załącznik 11 do SWZ.

3.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizu-
jąc zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o
ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy)- stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie,
przekazuje się w postaci elektronicznej,  i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy



zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w posta-
ci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe od-
wzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

3.6 Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane , niewymagane

3.7 Dowód wniesienia wadium:
3.7.1 W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy

dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzają-
cy wniesienie wadium – zgodnie z ust. 6 Rozdziału XXII SWZ;
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu
wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawia-
jącego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi
obejmować  wszystkie  wskazane  w ustawie  przesłanki  zatrzymania  wa-
dium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniecha-
nia wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-
mówienia. 

3.7.2 W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć
wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.

                  3.8       Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w  
rozdziale   III ust.1.12  w zakresie części 1, części 2, części 3.    

4 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgod-
nie z wymaganiami SWZ.

5 Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ję-
zyku polskim.

5.1 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne doku-
menty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłu-
maczeniem na język polski.

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

5.3 Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania doku-
mentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty zgodnie z ust. 3.3.
niniejszego rozdziału SWZ, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wy-



konawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólno-
dostępnych baz danych.

5.4 W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod-
pisem zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy,
zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponow-
nie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do repre-
zentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.

6 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę. Sposób zmiany lub wycofania oferty został opisany w
instrukcjach użytkownika, – Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyj-
nych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

7 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta
Wykonawcy wraz z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią ta-
jemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie może  zastrzec  informacji,  o  których
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

7.1  W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1913 z
późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym
poinformuje Wykonawcę.

7.2 Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  powinny  być  zgrupowane
i stanowić oddzielną część oferty - odrębny plik lub pliki  elektroniczne. Plik
(pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym (na-
zwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa).

7.3 Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami,
udostępnia się na wniosek.



ROZDZIAŁ XVII

INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  ustanawiają  
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki  
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się  
zło żyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz.
XVI SWZ –  nie dotyczy spółki  cywilnej,  o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki  
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z doku-
mentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

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

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w art.  125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ)  
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie 
warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  –  każdy   
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może            
podlegać  wykluczeniu  z postępowania  w  oparciu  o  wskazane  w  SWZ  podstawy
wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:

5.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wyko-
nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesie-
niu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; do-
puszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmio-
ty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu
wszystkich podmiotów.



6 Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jedne-
go z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeże-
niem ust. 6.1. niniejszego rozdziału SWZ.
6.1 W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wa-

dialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co
oznacza,  że  uzyskanie  zagwarantowanej  zapłaty  wadium  musi  obejmować
wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa
w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadcze-
nie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”) - wg załącznika
nr 11 do SWZ .

8 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/
ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać
będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwyko-
nawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formu-
larza oferty, stanowiącego załącznik nr 1a-1c do SWZ. W przypadku, gdy Wykonaw-
ca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpi-
sać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonaw-
ca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie
zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonaw-
ca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażo-
wanych w wykonanie zamówienia (jeżeli  są już znani). Wykonawca zobowiązany
jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do in-
formacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a



także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zaso-
by Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obo-
wiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wyko-
nawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na któ-
rego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamó-
wienia.

5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XIX

PODSTAWY (PRZESŁANKI) WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

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

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.

2 Podstawy wykluczenia:
2.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec których zacho-

dzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 usta-
wy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):z zastrzeżeniem art.110 ust.2
ust.2 tej ustawy. 
Na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamó-
wienia wyklucza się Wykonawcę: 
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, w art. 46-48

ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133 oraz
z 2021r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o
refundacji  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia  ży-
wieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 523, 1292,



1559 i 2054) – podstawa ta w niniejszym brzmieniu wejdzie w życie z
dniem 01.01.2022r.,

d)  finansowania  przestępstwa  o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukry-
wania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powie-
rzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepi-
som na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz. U. poz. 769 z późn.
zm.),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Ko-
deksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Ko-
deksu karnego,  przestępstwo przeciwko wiarygodności  dokumentów,  o
których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skar-
bowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom prze-
bywającym 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 prawo-
mocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję ad-
ministracyjną 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 płatno-
ści należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumie-
nie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesła-
nek, 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 zakłóce-
nia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wyko-
nawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapita-
łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów,  chyba że spowodowane tym zakłócenie  konkurencji  może
być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.2 Z postępowania o udzieleniu zamówienia wyklucza się Wykonawcę przypad
kach w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art.7 ust.1ust.1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 022r. Poz. 835 )
Zamawiający informuje,że wykluczenie z postępowania :  

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  Rady (WE) 
nr  765/2006z  dnia  18  maja  2006r.  dotyczącego  środków  ograniczających  w  
związku z sytuacja na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy 
(Dz.  Urz.  UE  L  134  z  20.05.2006r.  Str.1,z  późń.zm)  zwanego  dalej„
rozporządzeniem 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17  
marca  2014r.  W  sprawie  środków  ograniczających  w  odniesieniu  do  działań
podważających integralność terytorialną , suwerenność i niezależność Ukrainy lub
im zagrażających ( Dz. Urz. UE L 78 z dnia 17.03.2014, str 6  z późń. zm) zwanego
dalej „rozporządzeniem  269/2014 albo  wpisanego na  listę  osób  i  podmiotów
wobec których są stosowane środki, o których mowa w art 1 ustawy wymienionej 
w  ust.2  ,zwaną dalej  „  listą”  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę
rozstrzygającej o stosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu,  którego  beneficjentem  rzeczywistym  w
rozumieniu  ustawy  z  dnia  1  marca  2018r.o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy
oraz  finansowaniu  terroryzmu  (Dz.  U  z  2022r.poz.  593  i  655)  jest  osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                          
i  rozporządzeniu  269/2014  albo  wpisana  na  listę  lub  będąca  takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na
listę  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3;

3) wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu,  którego  jednostką  dominującą
w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz.  U.  z  2021r.  poz.217,2105  i  2106)  jest  podmiot  wymieniony  w  wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany  
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r.  o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę                 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  o którym mowa w art.1 pkt.3.

 
Wykluczenie o którym mowa w pkt 2.1.1 następuje na okres trwania ww.
okoliczności.  W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek  
wskazanych w pkt 2.1.1  zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

2.2 Zamawiający  nie  przewiduje  fakultatywnych  podstaw  (przesłanek)
wykluczenia.  



3. Warunki  udziału  w  postępowaniu,  określone  przez  Zamawiającego  spośród
warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:-TAK 

3.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub  
zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:

3.4.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1) dla instalacji fotowoltaicznych (cz. 1 zamówienia):

a) montaż wraz z dostawą co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych na
kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;

Lub
b)   wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
 50 instalacji  fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00
PLN brutto;

Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określone-
go wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-
nie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1
ustawy) co  oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: 
 tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych lub
wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej 50 instalacji foto-
woltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;

2)  dla instalacji solarnych ( część 2 zamówienia)
a) montaż  wraz  z  dostawą  co  najmniej  20  instalacji  solarnych

na kwotę  łączną  minimum 200.000,00 PLN brutto. 
lub

b)   wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
 20 instalacji solarnych  na kwotę łączną minimum 200 000,00 PLN brutto.



Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określone-
go wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 usta-
wy) co  oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: 
tj.  montażu  wraz  z  dostawą  co  najmniej  20  instalacji  solarnych  lub
wykonanie  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj  co  najmniej  20  instalacji
solarnych  kwotę łączną minimum 200 000,00 PLN brutto;

3) dla pomp ciepła  (cz. 3 zamówienia):

a) montaż  wraz  z  dostawą  co  najmniej  10  pomp  ciepła   na  kwotę
łączną  minimum 100.000,00 PLN brutto. 

lub
b)   wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
 10 pomp ciepła  na kwotę łączną minimum 100 000,00 PLN brutto

Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określone-
go wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.  (brak  skorzystania  z  dyspozycji  zawartej  w  art.  117  ust.  1
ustawy) co  oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: tj. mon-
tażu wraz z dostawą co najmniej 10 pomp ciepła  lub  wykonanie w formule
„zaprojektuj i wybuduj co najmniej  10 pomp ciepła  na kwotę łączną mini-
mum 100 000,00 PLN brutto;

Uwaga:(dot.zad1,2,3)   Jeżeli  Wykonawca  powołuje  się  na  doświadczenie
w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawca-
mi,  należy  wykazać  robotę  budowlaną,  w której  Wykonawca  bezpośrednio
uczestniczył.

Uwaga:(dot.zad1,2,3)  W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wy-
kazania spełnienia warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu
jej  przeliczenia  stosowany będzie  średni  kurs  NBP na  dzień  zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu inter-
netowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

3.4.2  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy
dysponują  lub  będą  dysponować  w  okresie  wykonywania  zamówienia
i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :



1) dla instalacji fotowoltaicznych (cz. 1 zamówienia):
. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:

- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub

- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowa-
nia  się  eksploatacją urządzeń instalacji  i  sieci  na stanowisku dozoru
w zakresie kontrolno-pomiarowym

lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie insta-
lacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadają-
ce im równoważne uprawnienia budowlane  wydane na podstawie wcze-
śniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicz-
nych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do
wyżej wskazanych .

2)  dla instalacji solarnych ( część 2 zamówienia)
. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:

- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub

- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowa-
nia  się  eksploatacją urządzeń instalacji  i  sieci  na stanowisku dozoru
w zakresie kontrolno-pomiarowym

lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie insta-
lacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadają-
ce im równoważne uprawnienia budowlane  wydane na podstawie wcze-
śniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicz-
nych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do
wyżej wskazanych.

 co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą:
-  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie
instalacji  i urządzeń cieplnych w zakresie umożliwiającym kierowanie
robotami/pracami objętymi przedmiotem zamówienia  lub                
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów,  a w  przypadku
Wykonawców zagranicznych –uprawnienia budowlane do  kierowania  
robotami równoważne do wyżej wskazanych.

3) dla pomp ciepła  (cz. 3 zamówienia):

 co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego



lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowa-
nia  się  eksploatacją urządzeń instalacji  i  sieci  na stanowisku dozoru
w zakresie kontrolno-pomiarowym

lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie insta-
lacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadają-
ce im równoważne uprawnienia budowlane  wydane na podstawie wcze-
śniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicz-
nych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do
wyżej wskazanych

co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą:
-  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie
instalacji i urządzeń cieplnych w zakresie umożliwiającym kierowanie 
robotami/pracami objętymi przedmiotem zamówienia  lub odpowiada
jące im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej  obowiązujących  przepisów,  a  w  przypadku  Wykonawców
zagranicznych–  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
równoważne do wyżej wskazanych.

UWAGA: 
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części,może  
celem wykazania  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,wskazywać,
te  same  osoby  w  więcej  niż  jednej  części,  przewidzianych  do  realizacji
zamówienia. (tj. pełnienia takich samych funkcji.

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

4.1 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania 
braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 
274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących                 
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego  2007r.  o  ochronie  konkurencji  i konsumentów (Dz.  U.  z  2021r.  poz.
275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przy-
należności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informa-
cjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. W załączeniu wzór oświadczenia
które stanowi załącznik nr 10 do SWZ



W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,
oświadczenie w zakresie ust. 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubie-
gających się o zamówienie.

4.2 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez                
Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 
ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

 w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, 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 wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  Okres, o którym wyżej mowa
liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicz-
nego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jako-
ści lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informa-
cje o podstawie do dysponowania tymi osobami;

ROZDZIAŁ XX

KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w              
postępowaniu,  w stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub              
zawodowych  podmiotów  udostępniających  zasoby,  niezależnie  od charakteru  
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału  
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 3.4. rozdziału XIX SWZ).



2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia (ust. 3.4. rozdziału XIX SWZ) Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

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

3.1.Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  o  którym  mowa  w  ust.  3
niniejszego  rozdziału  SWZ,  potwierdza,  że  stosunek  łączący  Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych za-
sobów oraz określa w szczególności:

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zaso-
by;

 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zaso-
bów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach któ-
rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowa-
niu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadcze-
nia,  zrealizuje roboty budowlane lub usługi,  których wskazane zdolności
dotyczą.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności  techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wyko-
nawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy (na podstawie oświadczenia  o którym mowa w ust.  3.1 rozdziału  XVI
SWZ, składanego wraz z ofertą).

5. Jeżeli  zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub  
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  zastąpił  ten  podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki  
udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca  nie  może,  po  upływie  terminu  składania  ofert,  powoływać  się  na
zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.



ROZDZIAŁ XXI

PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.1 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1,2
i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez za-
dośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykrocze-
niem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym
organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu po-
stępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepi-
sów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

1.2 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust.
1  niniejszego  rozdziału  SWZ,  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wy-
starczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.



ROZDZIAŁ XXII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
90.000,00  PLN (część/zadanie  1);
20.000,00 PLN (część/zadanie  2); . 
10.000,00 PLN (część/zadanie 3).

 
2 Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  i  utrzymywać

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.

3 Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach:
1 pieniądzu;
2 gwarancjach bankowych;
3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).

4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp. 

5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Raciborzu   nr: Nr:  93 8475 0006 2001 0000 1283 0007 z adnotacją

„Wadium - Znak sprawy: ZP.271.6.2022
 pn.  „Odnawialne źródła energii  dla mieszkańców Gminy Rudnik ” –  w formule:

„zaprojektuj i wybuduj” na zad…….(należy wpisać numer zadania na które wnoszo-
ne jest wadium) 

Uwaga:Za  skuteczne  wniesienie  wadium  w  pieniądzu,zamawiający  uzna  wadium,
które  zostanie  zaksięgowane  na  rachunku  bankowym  zamawiającego  przed
upływem terminu składania ofert. 

6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca prze-
kazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicz-
nej – przed upływem terminu składania ofert. 



6.1  W  przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji  bankowej lub  ubezpieczenio
wej,lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być  nieodwołalne,bezwarunko
we i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z
obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a)  nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia  
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ...– do dnia... ,
d)zobowiązanie  gwaranta/poręczyciela  do  zapłacenia  kwoty  wskazanej  w
gwarancji/poręczeniu  na  pierwsze  żądanie  Zamawiającego  w  sytuacjach  
zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów
Zamawiającego co  oznacza,  że uzyskanie  zagwarantowanej  zapłaty wadium musi
obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których
mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania  wszystkich Wykonaw-
ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7 Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

8 Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po  wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zo-
stała wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwo-
łanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Uwaga: Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego
z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXXI SWZ.

9 Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesio-
nego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub porę-
czyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.

128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych



środków dowodowych lub przedmiotowych  środków dowodowych  potwierdzają-
cych okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyra-
ził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

9.2Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;
2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

9.3Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się nie-
możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10 Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i wła-
ściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów
wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

ROZDZIAŁ XXIII

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wy
cofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność  do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla          
wykonawców na mini Portalu , w szczegółach danego postępowania. 
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym prowadzona będzie korespondencja związana  z postępowaniem.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub             
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem              
osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkowania” dostępnej na stronie : https://miniportal.uzp.gov.pl

2. T  ermin składania   ofert:   23.08.  2022r,   godz. 10:00.  

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub  
wniosku  dostępnego na  stronie  ePUAP.  Sposób  zmiany  i  wycofania  oferty  został
opisany w Instrukcji użytkownika.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie                
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

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


5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  została złożona po terminie składania ofert,
o którym mowa w pkt. 2 SWZ.

ROZDZIAŁ XXIV
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa w dniu 21.09.2022r.

ROZDZIAŁ XXV

TERMIN OTWARCIA OFERT
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT

1. Termin otwarcia   ofert:   23.08  .  2  022r  . godz. 11:00.  
2 . Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:
1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzo-

nej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, któ-
rych oferty zostały otwarte;

2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert do-
stępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu  i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie            
Zamawiającego 

ROZDZIAŁ XXVI

INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT

1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert         
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści               
złożonych  ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych                
składanych dokumentów lub oświadczeń.

2. Zamawiający  poprawi  w  ofercie  omyłki  wskazane  w  art.  223  ust.  2  ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie              
poprawiona.



3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej  
jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy.

4. W  przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie tak-

że w innych przypadkach, określonych w ustawie.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni                          
od dnia  wezwania, podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów
przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). 

7. Zamawiający  powiadomi  o  wyniku  postępowania  przesyłając  zawiadomienie  
wszystkim  Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  oraz  poprzez  zamieszczenie  
stosownej informacji na Mini Portalu i stronie BIP Zamawiającego.                     
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  postępowania  będzie  zawierało  informacje,
o których mowa w art. 253 ustawy.

ROZDZIAŁ XXVII

NEGOCJACJE TREŚCI OFERT W CELU ICH ULEPSZENIA

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z 
możliwością prowadzenia negocjacji (art.275 pkt 2 ustawy Pzp)

ROZDZIAŁ XXVIII

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

Zamawiający dokona oceny ofert. Które nie zostały odrzucone , na podstawie            
następujących kryteriów oceny ofert. 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych   
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę ,że 1 % = 1 punkt

1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następu-
jącymi kryteriami:



Część 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych

 a)          cena ofertowa: 60 pkt (maksymalnie 60 pkt) – IP1  

W ramach w/w kryterium Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
CN

IPc =   -----   x  Zc
CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 60 pkt.

b) Okres gwarancji na inwerter: 20 pkt (maksymalnie 20 pkt) – IP2

Minimalny (wymagany) okres gwarancji na inwerter wynosi 10 lat liczony od dnia odpisa-
nia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyj-
nego (bez uwag). Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie  z poniższą za-
sadą:

10 lat – 0 pkt
Powyżej 10 lat do 12 lat – 10pkt

Powyżej 12 lat – 20pkt.

Zamawiający  przyzna  punkty  w  tym  kryterium  w  oparciu  o  informacje  podane
w Formularzu oferty. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na in-
werter  krótszy  niż  10  lat  –  oferta  Wykonawcy  zostanie  odrzucona  jako  niezgodna
z warunkami zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty
ilości lat okresu gwarancji na inwerter – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z warunkami zamówienia.

c) okres gwarancji na panele  fotowoltaiczne: 10 pkt – (maksymalnie 10 pkt) IP 3

Minimalny (wymagany) okres gwarancji na panele fotowoltaiczne wynosi 15

lat liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego        
z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). Zamawiający przyzna punkty w tym 
kryterium zgodnie z poniższą zasadą:

15 lat - 0 pkt

Powyżej 15 lat do 20 lat - 5 pkt

Powyżej 20 lat - 10 pkt

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane 



w Formularzu oferty. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na pa-
nele fotowoltaiczne krótsze niż 15 lat – oferta Wykonawcy  zostanie odrzucona jako
niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w For-
mularzu oferty ilości lat okresu gwarancji na panele – oferta Wykonawcy zostanie od-
rzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

d)   czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji  ”   
(od momentu zgłoszenia)  10 pkt (maksymalnie 10 pkt) – IP4
do  48 godzin – 0 pkt
do  36 godzin – 10 pkt 

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formu-
larzu oferty. Zaoferowanie okresu krótszego niż  36 godzin  nie będzie dodatkowo punk-
towane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 pkt. W przypadku gdy Wykonawca za-
deklaruje czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwaran-
cji dłuższy niż 48  godzin  - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z wa-
runkami zamówienia.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty
czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji   -
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Do czasu reakcji nie wliczają się dni ustawowo wolne od pracy tj. niedziele i świę-
ta.  

Część 2: Budowa instalacji solarnych

a) cena ofertowa: 60 pkt (maksymalnie 60 pkt) – IP1

W ramach w/w kryterium Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
CN

IPc =   -----   x  Zc
CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 60 pkt.

        b) okres gwarancji na  na zbiornik/zasobnik  30 pkt) – (maksymalnie 30 pkt) IP2

Minimalny (wymagany) okres gwarancji na zbiornik wynosi 5 lat liczony od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą  zasadą:
5 lat – 0 pkt



Powyżej 5 lat – do 7 lat - 10 pkt
Powyżej 7 lat do 9 lat – 20 pkt
Powyżej 9 lat – 30 pkt
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu ofer-
ty. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na zbiornik krótszy niż 5 lat - oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku, gdy Wy-
konawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości lat okresu gwarancji na zbiornik  - oferta Wyko-
nawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

d)   czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji  ”   
(od momentu zgłoszenia)  10 pkt (maksymalnie 10 pkt) – IP4
do  48 godzin – 0 pkt
do  36 godzin – 10 pkt 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formu-
larzu oferty. Zaoferowanie okresu krótszego niż  36 godzin  nie będzie dodatkowo punk-
towane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 pkt. W przypadku gdy Wykonawca za-
deklaruje czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwaran-
cji dłuższy niż 48  godzin  - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z wa-
runkami zamówienia.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty
czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji  -
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Do czasu reakcji nie wliczają się dni ustawowo wolne od pracy tj. niedziele i świę-
ta.  

Część 3: Budowa pomp ciepła

a)             cena ofertowa: 60 pkt (maksymalnie 60 pkt) – IP1  

W ramach w/w kryterium Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
CN

IPc =   -----   x  Zc
CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 60 pkt.

b) okres gwarancji na  na zbiornik/zasobnik  30 pkt) – (maksymalnie 30 pkt) IP2

Minimalny (wymagany) okres gwarancji na zbiornik wynosi 5 lat liczony od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą  zasadą:
5 lat – 0 pkt



Powyżej 5 lat  do 7 lat - 10 pkt
Powyżej 7 lat do 9 lat – 20 pkt
Powyżej 9 lat – 30 pkt
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formu-
larzu oferty.  W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji  na zbiornik
krótszy niż 5 lat - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami
zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości lat
okresu gwarancji na zbiornik –oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna
z warunkami zamówienia.

d)   czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji  ”   
(od momentu zgłoszenia)  10 pkt (maksymalnie 10 pkt) – IP4
do  48 godzin –  0 pkt
do  36 godzin – 10 pkt 

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formu-
larzu oferty. Zaoferowanie okresu krótszego niż  36 godzin  nie będzie dodatkowo punk-
towane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 pkt. W przypadku gdy Wykonawca za-
deklaruje czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwaran-
cji dłuższy niż 48  godzin  - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z wa-
runkami zamówienia.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty
czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji  -–
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Do czasu reakcji nie wliczają się dni ustawowo wolne od pracy tj. niedziele i świę-
ta.  

Uwaga. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zama-
wiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685, z późn.zm.), dla celów zastosowania kry-
terium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

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

2 W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, w zakresie każdej z części
Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący spo-
sób: 

dla zadania 1 dot. Instalacji fotowoltaicznych 

KIP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4 



gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP  – końcowa ilość punktów,

IP 1–ilość punktów uzyskanych w kryterium:cena ofertowa-(maksymalnie 60 pkt )

IP 2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na inwerter
(maksymalnie 20 pkt) 

 IP3- ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na panele fotowolta-
iczne ( maksymalnie 10 pkt) 
IP 4   -    ilość punktów uzyskanych w kryterium :czas reakcji w przypadku awarii
urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji ( maksymalnie 10 pkt) 

dla zadania 2 dot. Instalacji solarnych 

  KIP = IP1 + IP2 +  IP4

KIP  – końcowa ilość punktów,

IP1–ilość punktów uzyskanych w kryterium:cena ofertowa- (maksymalnie 60 pkt )

       IP2–ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na zbiornik/             
zasobnik (maksymalnie 30 pkt)

 IP4- ilość punktów uzyskanych w kryterium :czas reakcji w przypadku awarii
urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji ( maksymalnie 10 pkt)

      dla zadania 3 dot. Budowy pomp ciepła
KIP = IP1 + IP2 + IP4

KIP  – końcowa ilość punktów,

IP1–ilość punktów uzyskanych w kryterium:cena ofertowa-(maksymalnie 60 pkt )

      IP2–ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na zbiornik/              
zasobnik (maksymalnie 30 pkt)

 IP4-  ilość  punktów  uzyskanych  w  kryterium  :czas  reakcji  w  przypadku  awarii  
urządzeń na wezwanie w okresie ich  gwarancji ( maksymalnie 10 pkt)

3 Za ofertę najkorzystniejszą w poszczególnych częściach będzie uznana oferta, która
przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację –
maksymalnie 100 pkt.

4 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
4.1 Jeżeli  oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Za-

mawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.



4.2 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4.1.
niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatko-
wych zawierających nową cenę.

ROZDZIAŁ XXIX

INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elek-
tronicznej.

ROZDZIAŁ XXX

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

1. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  zostać  zawarta  wyłącznie
z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,
po upływie terminów określonych w art. 308 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 
ustawie,  Zamawiający  nie  może  zawrzeć  umowy  do  czasu  ogłoszenia  przez  
Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia 
kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie    
zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu  
Wykonawcy,  o  ile  upoważnienie  do  reprezentowania  Wykonawcy  nie  wynika  
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument                  
pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia,

2) w  przypadku  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy
regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki  
cywilnej),

3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z informacją  
zawartą w rozdziale XXXI SWZ,



4) złożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy, w zakresie i na 
kwotę określoną w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie               
zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,

5) złożenia oświadczenia (przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę) potwierdzającego, że czynności wskazane w opisie przedmiotu  
zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W  
oświadczeniu należy wskazać, że osoby, które będą wykonywać te czynności są już
zatrudnione na umowę o pracę lub, że zostaną one zatrudnione na umowę o pracę
do  realizacji  zamówienia  w  zakresie  wymaganych  czynności  (zobowiązanie
Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

6) złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych  
postanowień  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.

4. W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  wniesie  wymaganego  zabezpieczenia  
należytego wykonania umowy lub nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w 
ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie,
iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający w takim przypadku  
postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 263 ustawy.

5. Zamówienie  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  
projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy 
Rudnik”  współfinansowanego  w  ramach  działania  Regionalnego  Programu  
Operacyjnego Województwa Śląskiego 201402020 -środki REACT -EU

ROZDZIAŁ XXXI

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  (uznana  za  najkorzystniejszą),  
zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do
wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  w  wysokości
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub  
kilku następujących formach:

1 pieniądzu;
2 poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy

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

3 gwarancjach bankowych;
4 gwarancjach ubezpieczeniowych;



5 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.

4. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wniesienie  zabezpieczenia  w  formach,  o
których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

5. W  przypadku  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  wnoszonego
w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto: 
 Bank Spółdzielczy w Raciborzu  Nr:  93 8475 0006 2001 0000 1283 0007
z  adnotacją:  „Wadium  – Odnawialne  źródła  energii  dla  mieszkańców  Gminy  
Rudnik  z dopiskiem: na zadanie nr …..( należy wpisać numer zadania na które  
wnoszone jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy np.1,2,3)

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach  
umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 
(załącznik nr 5 do SWZ).

ROZDZIAŁ XXXII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1 Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 usta-
wy).

2 Środki  ochrony  prawnej  przysługują Wykonawcy oraz  innemu podmiotowi,  jeżeli  
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udziele-
nie  zamówienia  oraz  dokumentów zamówienia  przysługują  również  organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców.

4 Odwołanie przysługuje na:



1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym syste-
mie  zakupów,  systemie  kwalifikowania  wykonawców lub  konkursie,  w tym na
projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  o  zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wy-
konawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorga-
nizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obo-
wiązany.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie  
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie  
do  postępowania  odwoławczego,  wniesione  w postaci  elektronicznej,  wymagają  
opatrzenia podpisem zaufanym.

7 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicz-
nej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wnie-
sione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8 Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:

„1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,
w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne,                 
w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a.



2.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia  lub  konkurs  lub  wobec  treści  dokumentów  zamówienia  wnosi  się
w   terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamó-
wień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub do-
kumentów  zamówienia  na  stronie  internetowej,  w  przypadku  zamówień,  których
wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności moż-
na było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesie-
nia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unij-
ne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności moż-
na było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesie-
nia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego  obowiązku  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach 
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie  
później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wy-
niku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku
postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzie-
leniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie ne-
gocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępo-
wania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowa-
nia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.”

9 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga



do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień pu-
blicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”.

10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust.  1,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicz-
nych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręcze-
niach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

ROZDZIAŁ XXXIII

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za
wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy).

ROZDZIAŁ XXXIV

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Zgodnie  z  art.13  ust.1  i  2  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (U.
E)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. U.E L 119 z 04.05.2016,str 1) zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Rudnik ul. 
Kozielska 1; 47-411 Rudnik, nr tel. 32/4106428, adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rudniku jest Pan Bar-
tosz Mendyk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: io-
d@drmendyk.pl

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn.”„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy  Rudnik ” –  w formule:
„zaprojektuj i wybuduj”.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. poz. 2021r.poz.1129z  
późn. zm.);
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5. Odbiorcami  danych  osobowych  Wykonawcy  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp;

6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres prze-
chowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.67 ze zm) teczki aktowe będą prze-
chowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji za-
mówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowa-
nia  w  trybie  zamówień  publicznych.  W przypadku  dofinansowania  zamówienia  ze
środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w
wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycz-
nymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie.

7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związa-
nym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8. W odniesieniu  do danych osobowych Wykonawcy decyzje  nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na  podstawie  art.18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO2);

 d) prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  z
siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

10.   Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.  b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych  

osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6
ust. 1lit.c RODO. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679,
nie  ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po              
zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,w przypadku,  
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3                               
rozporządzenia2016/679,wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty  za
kończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

1)Skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.



2)Prawo do ograniczenia  przetwarzania  nie  ma zastosowania  w odniesieniu  do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej  
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  lub  prawnej,lub  z  uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa                  
członkowskiego.,a także  nie  ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
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