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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym spółka z.o.o
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Filtrowa 8 
NIP 716-001-20-56
REGON 366152410
adres strony internetowej: http://www.mzkkazimierzdolny.pl
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 
adres e-mail: http://inwestycje@mzkkazimierzdolny.pl

tel.  81 88 10 002
fax. 81 88 10 198

godziny otwarcia siedziby Spółki: 
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00; 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  będą  udostępniane  na  stronie  internetowej:
http://www.mzkkazimierzdolny.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „ustawą pzp”].

IV. Informacja,  czy  Zamawiający  przewiduje  wybór  najkorzystniejszej  oferty  z
możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający  nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej  oferty z możliwością  prowadzenia
negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem  zamówienia  jest:  Budowa  instalacji  służącej  do  produkcji  energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o.    

2. Na całość przedmiotu zamówienia składa się realizacja następujących zadań:
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Zadanie nr 1  
Instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp – Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzu Dolnym. 
Instalacja na dachu budynku oraz na gruncie. 
Przedmiot  opracowania  zostanie  zainstalowany  na  terenie  Oczyszczalni  ścieków  
w Kazimierzu Dolnym przy ul. Kazimierskiej 122, 24-120 Kazimierz Dolny, na działce nr
325/3. 

Zadanie nr 2
Instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp – Hydrofornia Wierzchoniów. 
Instalacja na gruncie. 
Przedmiot  opracowania  zostanie  zainstalowany  na  terenie  hydroforni  
w miejscowości Wierzchoniów 83, 24-120 Kazimierz Dolny, na działce nr 191/4.

Zadanie nr 3
Instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp - Ujęcie wody WO-3-1116 w Kazimierzu Dolnym. 
Instalacja na gruncie. 
Przedmiot opracowania zostanie zainstalowany na terenie ujęcia wody w Kazimierzu Dolnym
przy ul. Filtrowa 8, 24-120 Kazimierz Dolny, na działce nr 776. 

3. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci Opisu Przedmiotu Zamówienia,
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik nr 1a do SWZ przedmiar robót.

4. Nazwy i  kody dotyczące  przedmiotu  zamówienia  określone  we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):  
09 33 11 00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09 33 20 00-5 Instalacje słoneczne
45 26 12 15-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45 31 11 00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 31 12 00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaproponowania  przez  Wykonawcę  produktów
równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w przedmiarze robót (załącznik nr
1a  SWZ),  pod  warunkiem,  że  będą  posiadały  równoważne  lub  lepsze  parametry
techniczne. W przypadku, jeśli w jakiejkolwiek części przedmiarów robót (stanowiących
jedynie element pomocniczy do wyceny), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót  lub  wymaganiach  Zamawiającego  opisano  przedmiot  zamówienia  poprzez
wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  w  zakresie  wymaganych
materiałów lub urządzeń, oznacza to, że Zamawiający wymaga użycia materiałów lub
urządzeń  spełniających  w  stopniu  co  najmniej  takim  samym  wszystkie  wymagania
Zamawiającego, jak materiały wskazane przez użycie znaków towarowych, patentów lub



pochodzenia.  Oferowanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych jest
dopuszczalne  tylko  na  etapie  składania  oferty.  Zamawiający,  w uzasadnionych  przez
Wykonawcę  przypadkach,  może  wyrazić  zgodę  na  zastosowanie  rozwiązań
równoważnych  w  trakcie  trwania  umowy,  jednakże  działanie  takie  jest  jedynie
uprawnieniem  Zamawiającego,  wobec  którego  Wykonawca  nie  może  rościć  żadnych
praw.

6. Montaż  należy  wykonać zgodnie z  przepisami  Prawa budowlanego,  zasadami  wiedzy
technicznej,  a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art.  10 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

7. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy
(podwykonawcom). 

8. Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. 

9. Powierzenie  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

10. Zgodnie  z  art.  462  ust.  2  ustawy  Zamawiający  żąda  wskazania  w  ofercie  przez
wykonawcę,  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom,  oraz  podania  nazw  ewentualnych  podwykonawców,  jeżeli  są  już
znani.

11. Zamawiający  nie stawia wymagań odnośnie podwykonawców określonych w art.  462
ust. 3 ustawy.

12. Zgodnie  z  art.  462 ust.  5  ustawy,  Zamawiający  nie  będzie  badał  czy  w stosunku do
podwykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i
art. 109 ust.1 pkt. 4 i 5 ustawy.

13. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że zamówienie nie zostało
podzielone na części*.
UZASADNIENIE:
Brak  podziału  na  części  nie  będzie  naruszać  konkurencji  poprzez  ograniczenie
możliwości ubiegania się o zamówienie niniejszych podmiotów, które byłyby w stanie
prawidłowo  wykonać  zamówienie.  Nie  ma  to  wpływu  na  krąg  Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenie  zamówień, o których mowa w art.  441 ust. 1

ustawy. 

VI. Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  zrealizować  przedmiot  zamówienia  w  terminie

maksymalnie do 31 sierpnia 2021 roku.
2. Zamawiający nie przewiduje wznowień niniejszego zamówienia



VII. Informacje  o  środkach  komunikacji  elektronicznej,  przy  użyciu  których
Zamawiający  będzie  komunikował  się  z  wykonawcami,  oraz  informacje  o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej

INFORMACJE  O  ŚRODKACH  KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ,  PRZY
UŻYCIU  KTÓRYCH  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  
Z WYKONAWCAMI
1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu,  dostępnego  pod  adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz  poczty  elektronicznej
http://inwestycje@mzkkazimierzdolny.pl

3. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe,  pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby
sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  w  ogólnie  dostępnych  formatach  danych,  
w  szczególności  w  formatach  .txt,  .rtf,  .pdf,  .doc,  .docx,  .odt.  Ofertę,  a  także
oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XV ust. 3 SWZ składa  się,  pod  rygorem
nieważności, w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA!
Złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu a następnie jego zeskanowanie i
przesłanie do Zamawiającego  nie jest równoznaczne z podpisem osobistym, o
którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy oraz niniejszej SWZ i w takim przypadku
oferta zostanie odrzucona.
Przez podpis osobisty, zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 6 sierpnia
2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816),   należy rozumieć
zaawansowany  podpis  elektroniczny  w  rozumieniu  art.  3  pkt  11
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23
lipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w
odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,  weryfikowany za  pomocą certyfikatu
podpisu osobistego.

4. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp  do  następujących  formularzy:  „Formularz  do  złożenia,  zmiany,  wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

5. Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów
elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
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miniPortal  oraz Warunkach korzystania  z elektronicznej  platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”  i  „Formularza  do
komunikacji” wynosi 150 MB. 

7. 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. 

8. Zamawiający  przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania  jako załącznik do
niniejszej  SWZ.  Dane  postępowanie  można  wyszukać  również  na  Liście  wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.

9. W korespondencji  kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem przedmiotowego postępowania.

10. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert. 

11. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SWZ,  a  treścią  udzielonych
odpowiedzi  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

12. W uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający może
przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Zmiana treści SWZ może
wynikać  z  pytań  zadanych  przez  Wykonawców,  jak  i  z  własnej  inicjatywy
Zamawiającego.  Dokonaną  zmianę  Zamawiający  udostępni  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.

VIII. Wskazanie  osób  uprawnionych  do  komunikowania  się  z  Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  od  poniedziałku  do  piątku  
w godzinach od 08:00 do 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót jest
Pan Bartłomiej Krajewski adres e-mail: bartlomiej.krajewski@mzkkazimierzdolny.pl

IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca  jest  związany  ofertą  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert  do  dnia

10.09.2021 r.  Bieg terminu związania  ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego 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 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu
związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  SWZ.  Zaleca  się  przy  sporządzaniu  oferty

skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca
może złożyć ofertę przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie one zawierać
wszystkie niezbędne oświadczenia oraz informacje określone przez Zamawiającego w
treści wzorów załączonych do SWZ.

3. Ofertę (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie sporządzone według załącznika nr
3  do  SWZ sporządza  się  w  języku  polskim,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie
elektronicznej  (opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63
ust. 2 ustawy.

4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej  albo  przez  osobę  umocowaną  do
podpisania oferty.  Pełnomocnictwo we właściwej  formie,  z określeniem jego zakresu,
powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

5. Pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  składa  się  w  formie  elektronicznej  (opatrzonej
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej
podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Dopuszcza  się  także  złożenie
elektronicznej  kopii  (skanu)  pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio  w  formie
pisemnej,  w  formie  elektronicznego  poświadczenia  sporządzonego  stosownie  
do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.
1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,  bądź  też  poprzez  opatrzenie  skanu  pełnomocnictwa  sporządzonego
uprzednio  w  formie  pisemnej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie
może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

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



7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z
późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone  w  osobnym pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  „Załącznik
stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa”  a  w  przypadku  poddawania  dokumentów
kompresji  skompresowane  do  odrębnego  pliku  archiwum  (ZIP).  Wykonawca
zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.  Zaleca  się,  aby  uzasadnienie  zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnicy
przedsiębiorstwa  było  sformułowane  w  sposób  umożliwiający  jego  udostępnienie.
Zastrzeżenie  przez  Wykonawcę  tajemnicy  przedsiębiorstwa  bez  uzasadnienia lub  bez
umieszczenia ich w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, będzie traktowane
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.

8. Do oferty należy dołączyć:

 Pełnomocnictwo  upoważniające  do  podpisania  oferty,  o  ile  ofertę  podpisuje
pełnomocnik;

 Pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;

 Oświadczenie  Wykonawcy  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  -  wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania
się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenie  to  składa  każdy  
z Wykonawców.  

   W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielnie  zamówienia,
podpisane  (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału)
oświadczenie,  o którym mowa w art.  117 ust.  4 ustawy,  z którego wynika,  które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 Inne
 Oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  na  podstawie  art.  118  ustawy  

potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w związku z art.  119 ustawy) wraz ze
zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.  

 Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
9. Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,

wycofania  oferty  lub  wniosku”  dostępnego  na  ePUAP i  udostępnionego  również  na
miniPortalu.  Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna
dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu
oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  pocztowej  lub  skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.



10. Oferta  powinna  być  sporządzona  w języku  polskim.  Ofertę  składa  się,  pod  rygorem
nieważności,  w  formie  elektronicznej  (rekomendowany  format  danych  .doc,
docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
„Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

11. Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z poźn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w
poufności  tych informacji,  przekazuje  je  w wydzielonym i  odpowiednio  oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować. 

12. Do  oferty  należy  dołączyć  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  w  formie
elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
14. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za

pośrednictwem „Formularza  do złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”
dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu.  Sposób  wycofania
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu

15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty za wyjątkiem
okoliczności, o których mowa w art. 261 ustawy.

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

17. Forma oraz  sposób  składania  oświadczeń  i  dokumentów  określona  jest  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

XI. Sposób oraz termin składania ofert
1. Oferty należy składać, za pośrednictwem miniPortalu, nie później niż w terminie do dnia:

12.08.2021 r. do godziny 09:00.
2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

XII. Termin otwarcia ofert
1. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: 12.08.2021

r. o   godzinie     09:30.  
2. Zamawiający, po upływie terminu składania ofert, a bezpośrednio przed otwarciem ofert,

udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie,  jaką zamierza

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


przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy.
3. Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowywania  ofert

dostępnego  po  zalogowaniu  w  zakładce  Deszyfrowanie  na  miniPortalu  i  następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4. Zamawiający,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępni  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo  imionach i  nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia  awarii  systemu teleinformatycznego,  która  spowoduje  brak

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.

XIII. Podstawy wykluczenia
1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  108  ust.  1  ustawy,  

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa  skarbowego,  o  którym  mowa  
w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art.  228-230a,  art.  250a Kodeksu karnego 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

- 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  decyzją
administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem  terminu  do  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  dokonał  płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią 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. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  na  podstawie  art.  109  ust.  1  ustawy,  
z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami

zarządza  likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność
gospodarcza  jest  zawieszona  albo  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury; 



b) który w sposób zawiniony poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów

3. Wykonawca  może  zostać  wykluczony  przez  Zamawiającego  na  każdym  etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Zgodnie  z  art.  462  ust.  2  ustawy  Zamawiający  żąda  wskazania  w  ofercie  przez
Wykonawcę,  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom,  oraz  podania  nazw  ewentualnych  podwykonawców,  jeżeli  są  już
znani.

XIV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności  do występowania w obrocie  gospodarczym, tj.  Zamawiający  nie  stawia
szczególnych wymagań w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.  Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca  przedłoży  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimalną 500 000 zł; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający stawia wymagania w zakresie:

zdolności technicznej
Wykonawca zobowiązany jest posiadać pozytywne i udokumentowane doświadczenie
w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, tzn., że w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 
a) co  najmniej  trzy  mikroinstalacje  o  mocy  powyżej  >10  kW,  montowane  na

konstrukcjach gruntowych;
b) co najmniej  jedną  instalacja  o mocy >10 kW, z wykorzystaniem optymalizacji

mocy na każdym module;
c) co najmniej jedną instalację montowana na dachu obiektu o kubaturze powyżej

1000 m3, wykonana zgodnie z wytycznymi p. poż, dla instalacji fotowoltaicznych
powyżej 6,5 kW, obowiązującymi od dnia 19.09.2020 roku. 

UWAGA: 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższej zdolności technicznej w ramach
wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  



(np.  konsorcjum,  spółka  cywilna),  w  celu  spełnienia  warunku  udziału  
w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z członków musi
spełniać  warunek  zdolności  technicznej  w całości.  W przypadku korzystania  
z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia tego warunku, podmiot ten
także  musi  samodzielnie  spełniać  warunek  udziału  w  postępowaniu.  
W  przypadku  wykazywania  się  przez  wykonawcę  usługami/dostawami  nadal
wykonywanymi wówczas zobowiązany jest wykazywać się usługami/dostawami
już  zrealizowanymi  (w  szczególności  w  zakresie  wartości  i  potwierdzenia  ich
należytego wykonania).  

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać,  że  osoba/osoby,  która/które  będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia będą posiadały co najmniej jednego instalatora
zatrudnionego  na  umowę  o  pracę,  z  uprawnieniami  do  wykonywania  zawodu
elektryka typu „E” oraz certyfikatami instalatora OZE – fotowoltaika, wydanym przez
Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Zamawiający dopuszcza, aby osoba wskazana
przez  Wykonawcę,  posiadała  dwa  rodzaje  wymaganych  uprawnień  określonych
powyżej.  Zamawiający  dopuszcza  także  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,  w zakresie którego właściwy
organ  wydaje  decyzję  w  sprawie  uznania  kwalifikacji  zawodowych  na  zasadach
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020
r., poz. 220).  

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.

XV. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy –
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

2. Informacje  zawarte  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  stanowią  wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie,  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  następujących



podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Oświadczenie  wykonawcy,  w  zakresie  art.  108  ust.  1  pkt  5  ustawy,  o  braku

przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  
16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji  i  konsumentów (Dz. U. z 2020 r.  poz.
1076),  z  innym wykonawcą,  który złożył   ofertę  częściową,   albo oświadczenia  
o  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej, w postępowaniu
niezależnie  od  innego  wykonawcy  należącego  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  –
załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  jej  złożeniem,  jeżeli  odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  powtarzających  się  lub
ciągłych  również  wykonywanych,  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 dostawy lub
usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane,  oraz  załączeniem  dowodów
określających,  czy  te  dostawy lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane
należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane,  a  w  przypadku  świadczeń  powtarzających  się  lub  ciągłych  są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń
powtarzających  się  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne
dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie  powinny  być  wystawione  
w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 8 do SWZ;

4) 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 - załącznik nr 9 do SWZ;

5) Polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 500 000,00 złotych.

4. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o których mowa w ust. 3 pkt 2 SWZ,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji,



nie  ogłoszono  upadłości,  jego  aktywami  nie  zarządza  likwidator  lub  sąd,  nie  zawarł
układu  z  wierzycielami,  jego  działalność  gospodarcza  nie  jest  zawieszona  ani  nie
znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej  procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4 SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości
lub  w  części  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze
wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub  oświadczenie
osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  pod  przysięgą,  lub,  jeżeli  w  kraju,  
w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  nie  ma  przepisów  
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem,  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego,  właściwym  ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument potwierdzający
okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy musi być wystawiony nie
wcześniej 3 miesiące przed jego złożeniem.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 670), o
ile  Wykonawca  wskazał  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1,  dane
umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający  posiada,  jeżeli  Wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  zastosowanie  mają  w  szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub
oświadczeń,  jakich  może żądać  zamawiający  od wykonawcy (Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.
2415)  oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

8. Oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału SWZ
dotyczą  w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie,  przez  każdego  z  tych
Wykonawców.

XVI. Wymagania w zakresie stosunku pracy
Zamawiający  nie  określa  wymagań  dotyczących  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  przez



Zamawiającego czynności,  w zakresie  realizacji  zamówienia,  których realizacja  polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art.  22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.). 

XVII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7)
i 8)

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego
możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214
ust.  1  pkt  7)  i  8)  ustawy  polegających  na  powtórzeniu  podobnych  usług/robót
budowlanych/dostaw. 

XIX. Informacja  dotycząca  przeprowadzenia  przez  Wykonawcę  wizji  lokalnej  lub
sprawdzenia przez niego niezbędnych dokumentów do realizacji zamówienia

Zamawiający  nie  przewiduje  obowiązku  odbycia  wizji  lokalnej  przez  Wykonawcę/
sprawdzenia  przez  Wykonawcę  dokumentów  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia
dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

XX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnych
kluczowych zadań związanych z realizacją zamówienia. 

XXI. Informacja  o  wymogu  lub  możliwości  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

XXII. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca  przed zawarciem umowy zobowiązany jest  do wniesienia  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy (zwane również dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości  
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części zamówienia, w jednej lub w
kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy.

2. Zabezpieczenie w formach innych niż pieniądz zostanie uznane za wniesione skutecznie
po  zaakceptowaniu  jego  treści  przez  Zamawiającego.  Zabezpieczenie  musi  być
wystawione na Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wnosi
zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz uzgodnił jego treść z Zamawiającym (w
szczególności poprzez przesłanie jego projektu), ponieważ Zamawiający zastrzega



sobie prawo odmowy przyjęcia dokumentu zabezpieczenia  w przypadku zapisów
sprzecznych z ustawą oraz z niniejszą SWZ, w szczególności zawierających zapisy
warunkowe, niewłaściwe terminy, wartości, itp.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w  Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym 74 8731 0001 0000
1964 2000 0001.

4. Zabezpieczenie wniesione przed zawarciem umowy, w innej formie niż pieniądz musi
obejmować okres obowiązywania umowy w wysokości 100% wartości zabezpieczenia
należytego wykonania umowy z uwzględnieniem 30-dniowego terminu, o którym mowa
w art. 453 ust. 1 ustawy. 

5. Zamawiający  pozostawi  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  lub
gwarancji, kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia. Zabezpieczenie wniesione w innej
formie  niż  pieniądz  winno  uwzględniać  okres  obowiązywania  rękojmi  za  wady  lub
gwarancji  z uwzględnieniem 15-dniowego terminu,  o którym mowa w art.  453 ust.  3
ustawy.

6. Za zabezpieczenie wniesione w terminie uważa się:
a) dla  zabezpieczenia  wnoszonego  w  poręczeniach  bankowych,  poręczeniach

spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  gwarancjach  bankowych,
gwarancjach  ubezpieczeniowych  i  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  (zwanej  dalej  „PARP”)  -  złożenie
dokumentu Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy;

b) dla zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego
przez bank Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

7. Poręczenie  bankowe,  poręczenie  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,
gwarancja  bankowa,  gwarancja  ubezpieczeniowa  oraz  poręczenia  udzielane  przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PARP powinny zawierać stwierdzenie,
że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie
zobowiązania  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  wynikające  z  zapisów  podpisanej
przez  nich  umowy  do  wysokości  gwarantowanej  kwoty,  na  pierwsze  żądanie
Zamawiającego przedstawione gwarantowi/poręczycielowi w formie pisemnej.

XXIII. Sposób obliczenia ceny
1. W Formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

określonego w zał. nr 1 do SWZ oraz jego załącznikach – Opis przedmiotu zamówienia
oraz uwzględniając warunki realizacji umowy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego,
która będzie zawierać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki.

2. Cenę  za  realizację  zamówienia  należy  wyliczyć  na  podstawie  zamieszczonej  
w  formularzu  oferty  tabeli,  wg  instrukcji  w  niej  zawartych.  Nie  wypełnienie
którejkolwiek z  pozycji  w tabeli  uniemożliwi  rozliczenie  przedmiotu  umowy i  będzie



stanowiło  o  niezgodności  treści  oferty  z  warunkami  zamówienia  i  będzie  stanowiło
podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z zastrzeżeniem
art.  223  ust.  2  ustawy.  Tabela  zamieszczona  w  formularzu  cenowym  służąca  do
wyliczenia ceny stanowi integralną część oferty.

3. Cena  nie  będzie  podlegała  żadnym  negocjacjom,  podane  przez  Wykonawcę  
w  Formularzu  oferty  wartości  pozostaną  stałe  w okresie  realizacji  umowy,  nie  będą
podlegały  zmianom,  z  zastrzeżeniem  możliwości  dokonania  zmian  określonych  
w art. 455 ustawy, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

4. Zamawiający  wymaga  określenia  cen  jednostkowych  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.
Wszystkie  obliczenia  winny  być  dokonywane  zgodnie  z  zasadami  arytmetyki  
z zaokrąglaniem wyników do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej
5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Jeżeli Wykonawca poda cenę słownie brutto inną niż cena podana liczbowo w pozycji

cena brutto, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto, pod warunkiem, iż cena nie
jest wynikiem wyliczeń z innych dokumentów, np. z formularza cenowego.

7. Cena oferty brutto ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
8. Podana cena oferty brutto przez Wykonawcę musi zawierać w sobie wszystkie koszty

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Jeżeli zostanie 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny
lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

10. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (zł).

XXIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert

1. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  każdej  z  części  zamówienia  Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami: 

A. Cena brutto oferty (parametr C) - waga 60%;
B. Długość  trwania  gwarancji  na  wady  ukryte  inwertera  świadczonej  przez

producenta (parametr G) - waga 20 %;
C. Długość trwania gwarancji na prace montażowe świadczone przez Wykonawcę

(parametr G1) - waga 20 %;

Ad. A) Kryterium Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia (parametr C)



Punkty w kryterium cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia zostaną przyznane 
w     sposób następujący:

najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia 
dla danej części zamówienia

C = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena  ofertowa  brutto  za  wykonanie  zamówienia oferty  ocenianej dla
danej części zamówienia

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Ad. B)  Długość trwania gwarancji  na wady ukryte inwertera świadczonej  przez
producenta – parametr G - zostaną przyznane wg poniższego zestawienia 

 Maksymalną  liczbę  punktów –  20,  otrzyma  oferta  w  której  Wykonawca  wskaże
okres udzielonej gwarancji w wymiarze 15 lat,

 liczbę punktów – 10, otrzyma oferta w której Wykonawca wskaże okres udzielonej
gwarancji w wymiarze 10 lat,

 Wykonawcy którzy w ofercie wskażą okres gwarancji krótszy niż 10 lat otrzymają
punktów – 0. 

Ad.  C)    Długość  trwania  gwarancji  na  prace  montażowe  świadczone  przez
Wykonawcę – parametr G1 - zostaną przyznane wg poniższego zestawienia 

 Maksymalną  liczbę  punktów –  20,  otrzyma  oferta  w  której  Wykonawca  wskaże
okres udzielonej gwarancji w wymiarze 10 lat,

 liczbę punktów – 10, otrzyma oferta w której Wykonawca wskaże okres udzielonej
gwarancji w wymiarze 5 lat,

 Wykonawcy którzy w ofercie wskażą okres gwarancji  krótszy niż 5 lat otrzymają
punktów – 0. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:
S = C + G +G1

Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt odpowiada 1 %.

4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane  
w  powyższych  kryteriach  zostaną  zsumowane.  Najwyższa  liczba  punktów  wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.



6. W toku badania  i  oceny ofert  Zamawiający  może żądać  od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń.  Wykonawcy  są  zobowiązani  do  przedstawienia  wyjaśnień  w  terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym 
w SWZ.

8. Jeżeli  termin  związania  ofertą  upłynie  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty,
Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  otrzymała  najwyższą  ocenę,  do
wyrażenia,  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.

9. W  przypadku  braku  zgody,  o  której  mowa  w  ust.  8,  oferta  podlega  odrzuceniu,  
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta  została  najwyżej  oceniona,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  do  unieważnienia
postępowania.

10. Nie  przewiduje  się  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej.

XXV. Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ (wzór
umowy).

2. Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie
krótszym niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  przy  użyciu
środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem art. 577 ustawy.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta.

4. Zamawiający  na  podstawie  art.  455 ustawy przewiduje  możliwość  dokonania  zmiany
zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy, za zgodą obu
Stron,  w  okolicznościach  wskazanych  w  projektowanych  postanowieniach  umowy
stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. 

XXVI. Informacje  o  formalnościach,  jakie  muszą zostać  dopełnione po wyborze  oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie  po-
informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Wykonawca,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  ma  obowiązek  zawrzeć  umowę  w  sprawie
zamówienia  na  warunkach  określonych  w  projektowanych  postanowieniach  umowy,
które  stanowią  Załącznik  Nr  5  do  SWZ.  Umowa  zostanie  uzupełniona  o  zapisy



wynikające ze złożonej oferty.
3. Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  za-

mówienia  (w  przypadku  wyboru  ich  oferty  jako  najkorzystniejszej)  przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się. od
zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  może  dokonać
ponownego  badania  i  oceny  ofert  spośród  ofert  pozostałych  w  postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XXVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

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

2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  do  której

Zmawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej,  o  którym  mowa w  art.  519  ust.  1  ustawy,  stronom oraz  uczestnikom
postępowania  odwoławczego  przysługuje  skarga  do  sądu.  Skargą  wnosi  się  do  Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy.

XXVIII. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

 Przedmiar robót – załącznik nr 1a; 

 Formularz Ofertowy – załącznik nr 2; 

 Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  o  niepodleganiu
wykluczeniu –załącznik nr 3 

 Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy („Grupa kapitałowa”)
– załącznik nr 4

 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 5;

 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się – załącznik nr 6.

 Oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  na  podstawie  art.  118  ustawy



potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w związku z artykułem 119 ustawy) wraz ze
zobowiązaniem  tego  podmiotu  do  oddania  do  dyspozycji  wykonawcy  niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 7 

 Wykaz dostaw-załącznik nr 8

 Wykaz osób – załącznik nr 9  

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 10.


