
 

 

Ogłoszenie nr 579256-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.  

Gmina Żarnów: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMIN PARADYŻ I 

ŻARNÓW - POMPY CIEPŁA 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV: Gospodarka 

niskoemisyjna; Działanie IV.3: Ochrona powietrza; Poddziałanie: IV.3.2: Ochrona powietrza.  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żarnów, krajowy numer identyfikacyjny 59064784200000, 

ul. Opoczyńska  5 , 26-330  Żarnów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(44)7577055, e-

mail a.tyczynska@zarnow.eu, a.tyczynska91@gmail.com, faks +48(44)7577057.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zarnow.eu  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.bip.zarnow.eu  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bip.zarnow.eu  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  



Adres:  

Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5 26-330 Żarnów - sekretariat - pokój nr 11  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 

ENERGII NA TERENIE GMIN PARADYŻ I ŻARNÓW - POMPY CIEPŁA  

Numer referencyjny: IGWK.Z.271.20.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty 

budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i montażu 21 instalacji gruntowych 

pomp ciepła w gospodarstwach domowych, znajdujących się na terenie Gminy Żarnów (13 

instalacji gruntowych pomp ciepła w 13 gospodarstwach domowych) oraz na terenie Gminy 

Paradyż (8 instalacji gruntowych pomp ciepła w 8 gospodarstwach domowych). Obie Gminy 

są położone na terenie w Powiecie Opoczyńskim we wschodniej części Województwa 

Łódzkiego. 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV: Gospodarka 

niskoemisyjna; Działanie IV.3: Ochrona powietrza; Poddziałanie: IV.3.2: Ochrona powietrza. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie kompleksowo zaprojektowany i wybudowany w formule o 

której mowa w art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 4. Przedmiot o którym owa w ust. 3, obejmuje 

wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia 



wykonania robót budowlanych, wszelkie prace budowlano –montażowe, przeprowadzenia 

szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji. 5. W ramach prac 

projektowych, Wykonawca opracuje techniczną dokumentację wykonawczej, wykonawca 

sporządzi kompletny projekt techniczno-wykonawczy obejmujący w szczególności: 1) opis 

źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji wraz z wpięciem się do istniejącej instalacji CO (centralnego 

ogrzewania)/CWU (cieplej wody użytkowej),- 2) projekt geologiczny, 3) schemat 

technologiczny, 4) specyfikacja techniczna urządzeń, 5) bilans cieplny źródła ciepła, 6) 

projekt dolnego źródła wraz z pracami odtworzeniowymi dla gruntowej pompy ciepła: projekt 

musi zawierać odpowiedni dobór długości sond pionowych tak aby w kolejnych sezonach 

grzewczych temperatura solanki miała średnią temperaturę bliską 5°C, 7) projekt podłączenia 

pomp ciepła do instalacji CO z a pośrednictwem bufora, 8) projekt musi uwzględniać 

parametry istniejących instalacji CO oraz współpracę z istniejącymi źródłami ciepła, 9) 

projekt podłączenia pomp ciepła do instalacji CWU,- 10) dobór kabli i zabezpieczeń 

nadprądowych oraz antyprzepięciowych, 11) opracowanie specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, 12) karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku 

zastosowanych komponentów, 13) certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do 

instalowania systemów OZE w zakresie pomp ciepła. 14) kosztorys inwestycji, będącej 

przedmiotem Projektu. 6. W ramach prac budowlano -instalacyjnych dla gruntowych pomp 

ciepła CO, Wykonawca przeprowadzi dla całości zamówienia: 1) wykonanie studni z 

rozdzielaczem na potrzeby sond pionowych, 2) wykonanie sond pionowych dobranych wg 

projektu, 3) wykonanie rurociągu od stu dni z rozdzielaczami do pomieszczenia w którym 

usytuowana będzie pompa ciepła, 4) zapewni przepusty wodoszczelne na zasilaniu i 

powrocie, 5) montaż pompy ciepła, 6) montaż zasobnika buforowego, 7) wykonanie przejść 

przez przegrody (fundamenty, stropy, ściany ) dla przewodów i ich zabezpieczenie, 8) 

odprowadzenie skroplin zgodnie z wytycznymi producenta, 9) uszczelnienie przepustów w 

miejscach przejść rurociągów, 10) kompleksową modernizację kotłowni i podłączenie do 

istniejącej instalacji wg. Projektu, 11) modernizację (o ile konieczne) istniejącej instalacji 

elektrycznej, 12) uruchomienie i rozruch instalacji pomp ciepła, 13) przeprowadzenie w 

niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych, ciśnień i nastaw regulatora, 14) szkolenie 

użytkowników z zakresu obsługi i eksploatacji instalacji pomp ciepła. Należy także wykonać 

prace porządkowe mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego. 7. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- 

Użytkowym – Załączniku nr 9 do SIWZ. 8. UWAGA! Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2389 ze zm.; dalej OZE) 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.; 

dalej: Prawo budowlane) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót 

budowlanych polegających m.in. na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o 

zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW. 9. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o 

„Instalacji”, należy przez to rozumieć zaprojektowanie i budowę przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w ust. 1 tego Rozdziału.  

 

II.5) Główny kod CPV: 42511110-5  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

09323000-9 

45111200-0 

45331000-6 

45251250-8 



45231100-6 

45311000-0 

45262220-9 

71321200-6 

71320000-7 

71321200-6 

71322200-3 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2019-12-15 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane 

jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane 

jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  



Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli: 3.1.1. wykaże że w okresie 

ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, z 

których każda polegała budowie instalacji gruntowych pomp ciepła i każda z nich opiewała 

na kwotę brutto min 1.000 000,00 zł. 3.1.2. wykaże że dysponuje lub będzie dysponował 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do pełnienia 

funkcji: a) Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia 

otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik 

budowy ma mieć przynajmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. 

b) Kierownika robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi, bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia 

otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik 

robót instalacyjnych ma mieć przynajmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

instalacyjnymi; c) Osobą posiadającą, bez ograniczeń uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. Zamawiający dokona 

oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 2) 

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, Wykaz robót budowlanych wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale VII 

(Załącznik nr 6 do SIWZ); 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie projektów budowlanych, 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 7 do SIWZ); 3) oświadczenie, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z Załącznikiem nr 8 

do SIWZ).  



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz Oferta - 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; (w oryginale); 2) Oświadczenia, o 

którym mowa w rozdziale IX, podrozdziale IX.A ust. 2 pkt 1 i 2, odpowiednio - Załącznik nr 

4 do SIWZ (w oryginale) i Załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale) ; 3) Pełnomocnictwo (w 

oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu wykonawcy; 4) 

Oświadczenia i Wykazy określone w Załącznikach nr 6 - 8 SIWZ, oraz ewentualnie (jeżeli 

zajdą przesłanki) w Załączniku nr 10 i 11 do SIWZ. 5) Harmonogram rzeczowo - finansowy z 

terminami wykonania robót.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100); 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. 

z 2019 poz. 310 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę 

wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem 

wykluczenia Wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Żarnów, b) określać 

kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z 

SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją 

nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do 

zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Do 

wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 3 stosuje się 

odpowiednio 4. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy 

na następujący rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żarnowie: 15 8973 0003 0080 0800 0257 

0004, z adnotacją: "Wadium w postępowaniu IGWK.Z.271.20.2019”. 5. Wadium w 

pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób 

umożliwiający późniejszy zwrot.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  



Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 



przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin obowiązywania gwarancji 30,00 

Czas reakcji serwisu 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 



Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  



1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 2. Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej Umowy 

w przypadku: 1) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez 

Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, 

jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy; 2) śmierci Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą; 3) zmiany 

adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji 

umowy; 4) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową 

– uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 

Umowy; 5) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jeżeli dotyczy to podmiotu, 

na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie 

skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia – o czas tego wstrzymania robót. 

Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 

nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w całości lub części. W szczególności są to zdarzenia i okoliczności takie 

jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, 

bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji; 

7) osób posiadających wymagane uprawnienia w zakresie zaistnienia zdarzeń losowych (w 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej 

się uprawnieniami wymaganymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia). 8) 

wystąpienia robót dodatkowych – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 9) wystąpienia 

robót zamiennych – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy, harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót, 10) rezygnacji z części robót budowlanych – skutkujące 

możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, 

terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 11) 

zmiany stawki podatku od towarów i usług – uprawniające Strony do zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 12) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 

ze zm.) – uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 13) 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – uprawniające Strony 

do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 14) konieczności zmiany technologii robót 

w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej – skutkujące 

możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, 

terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 15) 



zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym 

terminem ich wykonania – skutkujące możliwością skrócenia przez Strony terminu 

wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 16) 

zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją 

pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji projektowej – uprawniające Strony do zmiany 

zakresu przedmiotu umowy, 17) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających 

realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany 

terminu wykonania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 18) wystąpienia 

(ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie 

uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w 

powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-08-12, godzina: 10:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


