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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

ZWANA DALEJ „SWZ” 

 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Żarnów 

 Adres: ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów 

 NIP 768-17-17-807, REGON 590647842 

 Telefon: /0-44/ 7577055 

 Adres strony internetowej: www.bip.zarnow.eu  

 Adres e-mail: zamowieniapubliczne@zarnow.eu 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępne będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem:  

www.bip.zarnow.eu,  https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

oraz 

Gmina Paradyż 

 Adres: ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż 

 

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie 

porozumienia upoważniły do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu  

i na ich rzecz Zamawiającego - Gminę Żarnów. 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żarnów, tel. 44 7577055, e-mail: 

sekretariat@zarnow.eu 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@zarnow.eu 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

a w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy również w celu związanym z realizacją i 

rozliczeniem umowy. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe i podmioty publiczne  

w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

http://www.bip.zarnow.eu/
mailto:zamowieniapubliczne@zarnow.eu
http://www.bip.zarnow.eu/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat@zarnow.eu
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wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy p.z.p.;   

7) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących  

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

8) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 

w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO.  

10) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  

i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne.  

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 

 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie 

Gmin Żarnów i Paradyż” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 



 

4 
 

2. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła 

energii poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.  

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu 

realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:  

Część I – Instalacje fotowoltaiczne: − 504 szt. – dla gospodarstw domowych;  

Część II – Kolektory słoneczne: − 85 szt. – dla gospodarstw domowych; 

Część III – Kotły na biomasę: − 59 szt. – dla gospodarstw domowych;  

Część IV – Pompy ciepła: − 185 szt. – dla gospodarstw domowych; 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym, 

który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.  

5. Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Montaż 

instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż” 

6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych  

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim 

odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji 

technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że 

każdej: normie, ocenie technicznej,  specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych 

występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie 

z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w 

tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane 

rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca uprawniony jest do 

złożenia oferty na dowolną ilość części. 

8. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Część I: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 - Instalacje słoneczne 

Część II: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 

09332000-5 - Instalacje słoneczne 

Część III: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

44621200-1 Kotły grzewcze 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

Część IV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

42511110-5 Pompy grzewcze 

9. Podział płatności został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SWZ – wzór umowy. 

10. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem 

ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, 

bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej 

nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowiła 

podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. 

11. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymaganych warunkach podmiotowych  

i przedmiotowych oraz wymaganych środkach dowodowych podmiotowych i przedmiotowych  

w OPZ i SWZ wiążące są postanowienia SWZ. 

12. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji 

zamówienia wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych bezpośrednio 

związanych z montażem i uruchomieniem dostarczanego sprzętu. Ilości pracowników niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz 

złożoność opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest 

uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany tych zgłoszonych przed 

podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na 

umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. Sposób kontroli i 

weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy. 

 
V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających zgodność 

oferowanej usługi z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w OPZ. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy. 

Zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do: 

Częś ć  nr I: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Częś ć  nr II: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Część nr III: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Część nr IV: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Wymagane terminy - rękojmi i gwarancji wynoszą: 

1) Minimalny okres gwarancji przedmiot zamówienia – minimum 60 miesięcy; 

2) Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – minimum 60 miesięcy. 

3. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych 

bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót, termin gwarancji i rękojmi 

biegnie równocześnie. 

4. Serwis: 

1) Instalacje fotowoltaiczne (Część I): 

 Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą 

elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

2) Kolektory słoneczne (Część II): 
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 Czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą 

elektroniczną lub sms 

 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

3) Kotły na biomasę (Część III): 

 Czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą 

elektroniczną lub sms 

 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

4) Pompy ciepła (Część IV): 

 Czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą 

elektroniczną lub sms 

 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ 109 

UST. 1 WRAZ Z WYKAZEM PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę art. 108 ust. 1: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9  

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769 ze zm.) 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
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chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

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

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

2. Okresy wykluczenia - wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba 

że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w 

tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, - na 

okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 

z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

3. Informacja dotycząca samooczyszczenia (art. 110 ust. 2 ustawy Pzp) - Wykonawca, nie podlega 

wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 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 zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,  

w szczególności: 

a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b. zreorganizował personel, 

c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
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d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji (zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).  

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę art. 109 ust. 1 ustawy Pzp: 

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

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

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wykonawca, na 

wezwanie zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć następujące podmiotowe środki 

dowodowe: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie opisanym w ust. 2. pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

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

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie opisanym w ust. 

2.pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
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z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

Wykonawca sporządza oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

5) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w: 

a)  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b)  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c)  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d)  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

e)  art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków 

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

Wykonawca sporządza oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

6) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).  

7) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, zobowiązany jest do 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 7, 

dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia z postępowania. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

podmiotowe środki dowodowe wskazane w ust. 7 składa odrębnie każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. 

10. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 7 pkt 1  – składa informację z odpowiedniego 

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1. Dokument ten 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed jego złożeniem. 

2) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 8, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zastępuje 
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się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

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

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Dokument o którym mowa w ust. 8 pkt 1 powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesiące przed jego złożeniem. Dokument o którym mowa w ust. 8 pkt 2 powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie określa warunku; 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów - zamawiający nie określa warunku; 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie określa warunku; 

1.4.  zdolności technicznej lub zawodowej: 

1.4.1. Wykonawca winien wykazać, że okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej: 

Część I: 

 jedną dostawę związaną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. 

instalacji fotowoltaicznych albo jedną robotę budowlaną lub usługę, której zakresem była 

modernizacja lub przebudowa lub budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

tj. instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto. 

Część II: 

 jedną dostawę związaną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. 

kolektorów słonecznych albo jedną robotę budowlaną lub usługę, której zakresem była 

modernizacja lub przebudowa lub budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

tj. kolektorów słonecznych o wartości minimum 400 000,00 zł brutto. 

Część III: 

 jedną dostawę z montażem kotłów na biomasę albo jedną robotę budowlaną lub usługę której 

zakres obejmował dostawę i montaż kotłów na biomasę o wartości minimum 700 000,00 zł 

brutto. 

Część IV: 

 jedną dostawę z montażem pomp ciepła albo jedną robotę budowlaną lub usługę której zakres 

obejmował dostawę i montaż pomp ciepła o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto. 

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w 

walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku 

Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego 

postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie 

średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 

1.4.2. Wykonawca winien wykazać, że będzie dysponował osobami, zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Część I: 

 Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych; 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
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i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową lub przebudową lub 

modernizacją instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii tj. instalacji 

fotowoltaicznych; 

Część II: 

 Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania  

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji 

związanej z budową lub przebudową lub modernizacją instalacji wykorzystującej odnawialne 

źródła energii tj. kolektorów słonecznych; 

Część III: 

 Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji 

związanej z dostawą i montażem kotłów na biomasę.  

Część IV: 

 Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji 

związanej z dostawą i montażem pomp ciepła.  

 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część, można wykazać się tymi samymi osobami dla 

Części I, II, III i IV. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta z kierownikiem robót. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie złożyć 

następujące podmiotowe środki dowodowe - w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy: 

Wykonawca sporządza wykaz zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ. 

2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Wykonawca sporządza wykaz zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. 

 

 
IX. ZASADY  KORZYSTANIA  Z  ZASOBÓW  INNYCH    PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający może 

żądać, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

Wykonawca sporządza zobowiązanie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

 

X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Informacje ogólne: 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów 

lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 

ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 

komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę i oświadczenia JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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3. Oferty, oświadczenia JEDZ, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo oraz inne informacje, 

oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., ze zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.   

4. 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 lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby: 

 zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca 

jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument, 

 zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca 

jako dokument w postaci papierowej – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

w przypadku: 

 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, 

 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

 innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo: 

 przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,  

 sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

w przypadku: 

 podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,  

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 

 przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

 pełnomocnictwa – mocodawca. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 4 i 6, może dokonać również notariusz. 

9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

10. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
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(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym  i odpowiednio oznaczonym pliku. 

11. W przypadku przekazywania z postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w 

tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu:  

3.1. miniPortalu -  https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

3.2. ePUAPu -  https://epuap.gov.pl/wps/portal,  

3.3. poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zarnow.eu 

z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 

13. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

14. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

15. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 

.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie 

jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

16. Wskazówki dotyczące z korzystania z miniPortalu zawarto w instrukcji którą można znaleźć pod 

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

17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

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

18. 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. 

19. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

 

2. Złożenie oferty w postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

p.z.p. 

1. Wykonawca składa ofertę (oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.) za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zamawiający zastrzega, że chwilą 

złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego 

dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej 

formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

2. Oferta (oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.) powinna być sporządzona 

w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych txt, .rtf, .pdf, .doc, 

.docx, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć 

w oryginale. 

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę  

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowieniapubliczne@zarnow.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

3. Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami (z wyłączeniem składania ofert oraz 

oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy p.z.p. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

zamowieniapubliczne@zarnow.eu 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczenie, za pomocą poczty elektronicznej,  

na wskazany w SWZ adres email. 

 

4. Wyjaśnienie treści SWZ 

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

Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 20.03.2023 r. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4.  W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,  

o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

Część I -  75 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100. 

Część II – 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100  
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Część III – 13 000,00 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100  

Część IV -  75 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 

r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

15 8973 0003 0080 0800 0257 0004 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o. Żarnów z dopiskiem 

„Wadium w przetargu – ………..“ 
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium  

w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym 

zamawiającego. 

5. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając do oferty.  

 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu ofertę zawierającą: 

 

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego (tj. oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy p.z.p.), składane na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 

z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ", którego 

wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym 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. 

Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

Wykonawca sporządza dokument JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Część IV - należy ograniczyć się do wypełnienia sekcji α – ogólne oświadczenie dotyczące 

wszystkich kryteriów kwalifikacji; 

3) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności,  

w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – jeżeli 

dotyczy, 
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4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) – jeżeli dotyczy, 

 

5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy, 

 

6) wadium w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) -  

tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej, 

 

7) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane w związku z art. 5k 

Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych  

w postępowaniu (w tym pełnomocnictw) lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający 

wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 

lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Ofertę należy złożyć za pomocą miniPortalu. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania  

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę  

za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu  

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 

 
XIV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają 

pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 

dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać  

w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika 

oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie zobowiązań w imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie oferty 

wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

2.  Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez 
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osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 

ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona 

notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik pozostałych, przy czym płatności będą przekazywane wprost na 

konto danego podmiotu (wyłącznie wskazanego w umowie) lub na utworzone wspólne konto 

rozliczeniowe, na które wpłacane będą należności za świadczenia wykonane przez poszczególne 

podmioty. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne 

spełniane warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.4. SWZ. 

6. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 

realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca wykazał jako własne doświadczenie  

grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie Specyfikacja nie 

wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do 

Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz 

przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków 

czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

 
XV. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 

znani (część II – pkt D.1. JEDZ). 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 7 pkt 27 ustawy Pzp przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę  

w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą,  

a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

4. Przyjmuje się, że brak wskazania części zamówienia, której wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy oznacza realizację zamówienia siłami własnymi. 

 

XVI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWTYCH 

 

1. Zgodnie z art. 126. ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych 

na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 
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b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie opisanym w ust. 2. pkt. 1 SWZ (art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie opisanym w 

ust. 2.pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności; 

4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 

oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej; 

Wykonawca sporządza oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

5) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego, o których mowa w: 

a)  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b)  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c)  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d)  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

e)  art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

Wykonawca sporządza oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane w związku z art. 5k 

Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
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na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ 

2. potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:Wykonawca sporządza wykaz 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.  

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykonawca sporządza wykaz 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. 

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1) Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal, do dnia 21.12.2022 r. do godziny 10:00. 

2) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w miniPortalu. 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2022  r. o godzinie 10:30.  

4) Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, 

jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu 

obrazu on-line. 

6) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

7) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

8) Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o :  

8.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

8.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach oraz kryteriach oceny ofert. 

 
XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Cena ofertowa musi być podana w PLN (zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą  

w walutach obcych). 

2. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia określony w niniejszej SWZ 

i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu  

zamówienia. 

3. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto określoną w Formularzu ofertowym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 

do SWZ). 

5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie, łącznie z podatkiem VAT 

naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem 
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składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy, dokonując obliczeń wg zasad uznanych  

w rachunkowości.  

6. Wszystkie ceny określone w FORMULARZU OFERTOWYM winny być liczone z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

7. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. 2020 r., poz. 106). 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny, zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając taką ofertę, ma 

obowiązek poinformowania zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazania nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, wskazania wartości towaru lub usługi 

objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku oraz wskazania stawki 

podatku  od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 
XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami dot. 

Części I, Części II, Części III i Części IV zamówienia: 

 

Lp. Kryterium 

Maksymalna 

liczba punktów 

(waga) 

1.  Cena oferty brutto 60 

2.  Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości 40 

 100 

 

1. Ocena oferty w kryterium „Cena” (C) - punkty za kryterium zostaną obliczone  

w następujący sposób:  

najniższa cena oferty spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu 

Cena = ----------------------------------------  x 60 pkt 

cena oferty ocenianej 

 

1 pkt = 1%  

Max. 60% 

2. Ocena oferty w kryterium „Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości” (G) polegać będzie 

na przyznaniu punktów za wskazanie przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu 

wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości. Zamawiający przyzna punkty według poniższej punktacji: 

 

 Poniżej 60 miesięcy, oferta zostanie odrzucona  

 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 pkt  

 72 miesiące, Wykonawca otrzyma – 25 pkt  

 84 miesiące, Wykonawca otrzyma – 40 pkt 

1 pkt = 1%  

Max. 40% 
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W przypadku, gdy Wykonawca, w formularzu ofertowym, nie wskaże okresu, Zamawiający,  

uzna że Wykonawca zaoferował najkrótszą zgodną z SWZ gwarancję tj. 60 miesięcy i przyzna 0 

punktów w tym kryterium.  

 

3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P 

obliczoną według wzoru:  

 

P = PC + PG  

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

 do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą całkowitą sumę 

punktów ze wszystkich kryteriów. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej 

(brutto) podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o. 

Żarnów. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywać na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia  tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z zapisami wzoru umowy - Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy (Załącznik nr 7 do SWZ). 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, Zamawiający 

zawrze w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  

wskazanych powyżej terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  



 

23 
 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

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

pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie.  

5. O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę. 

 
XXII.  WZÓR UMOWY ORAZ  DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY 

 
Projektowane postanowienia istotne dla Zamawiającego określa wzór umowy stanowiący integralną 

część SWZ - Załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie 

zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy. Złożenie oferty jest 

równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 

Dopuszczone zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w §12 wzoru umowy.  

 
XXIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

 
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy,  

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4.  Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek 

ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp. 

 
XXIV.  POZOSTAŁE INFORMACJE  

 
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na 

wszystkie części zamówienia.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt7) i  8) 

ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

11. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.  
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XXV.  ZAŁĄCZNIKI 

 
Integralną część niniejszej SWZ stanowią załączniki: 

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 

2) Program funkcjonalno - użytkowy – Załącznik nr 2,      

3) Instrukcja wypełnienia JEDZ – Załącznik nr 3 – wersja elektroniczna,  

4) JEDZ – Załącznik nr 4, 

5) Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby/Podwykonawcy o braku 

podstaw wykluczenia z postępowania składane w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 5 

6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 6, 

7) Wzór umowy – Załącznik nr 7, 

8) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – Załącznik nr 8, 

9) Oświadczenie o aktualności informacji – Załącznik nr 9. 

10) Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby/Podwykonawcy o braku 

podstaw wykluczenia z postępowania składane w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 10 

11) Wykaz dostaw – Załącznik nr 11 

12) Wykaz osób – Załącznik nr 12 

 

      
 


