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(Dz. U.2017.1579j.t. z p6Zn. zm,)

ZamawiajqcY dczekule' zer wykonawcy zapoznajq siq doktadnie z treSciq niniejszej slwZ. wykonawca ponosiryzy(o niedostarczenia wszystkich wvmaganych inFormar;i i Jot um.nt6w, oraz przedtozenia oferty nieod powiadajqcej wymagan iom okreS lo iy ^ prrrrZam awiajqcego.
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ROZDZIAI.I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Sierakowice
ul, Lqborska 30,

83-340 Sierakowice,

tet. / fax 58 681-95-00, 58 681-96-75

wWW.sl_eElqwllEQt

e-mai[: sierakotruice@sierakowice'pl

NIP: 5891018894, REGON: 191674977

Godziny pracy: poniedziatek, 6roda, czwartek 7:30-15:30; wtorek 7:30-'16:00, piqtek 7:30-1

R(IZDZIAI II. TRYB UDZIELENIA ZAM6WIENIA i INF(lRMACJE (}G6tNE

1. Niniejsze postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nirrograniczonego-na podstawie art' 39

ustawy z clnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiei Pubtilznych (Dz' U' 22017 r'' po1' 1579 z p62h'

zm.) zwanej dalej ,,uslawE PZP".

2. w zakresie nieuregurowanym niniejszq Specytikacjq rstotnych warunk6w Zam6wienih, zwanq dalej

1:00.

,,S|WZ", zastosowanie majq przepisy ustawy PZP'

3, Niniejsze postqpowanie prowadzone jest wsp6lnie przez sarTlorzqdy gmin Sierakowice' Kartuzy i

sulqczyno, Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy pzp. omlna sierakowice, na podstawie umovyy partnerskiej,

jest upowazniona do przeprowadzenia postqpowania i udzielenia niniejszego zam6wiepia w imieniu i

na rzecz 6Jmin Kartuzy r Sulqczyno'

4. Warto6i zamowienia przekracza r6wnowarto6ci kwoty okreitonej w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 ust' 8 ustawy PZP'

5. Komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a wykonawcami w ninierjszym postqpowaniu odbywa siq przy

u2yciu Plattormy Zakupowej hll,ps//grmna:le-Bklw]lg,qzSlnawiajacy.p-t. llekrot w dalvej czq6ci

specyFikacji lstotnych warunk6w Zam6wienia jest mowa o "PlatFormie 
zakupow^ef^-j,11lt:f-l:i'"i,:l

rozumiei narzqozia umozliwiajqce realizacjq procesu zwiEzanego z r,rdzieleniem zam6v!ten publlcznycn

w tormie elektronicznej stu2qce w szczeg6lnt6ci do przekazywania ofert, o6wiadczefr w tym jedno.litego

europejskliego dokumentu zam6wienia, zwane dalej ,,PlaLtorrnq", "PlatForrnq jakupowa" lub

,,Systemem".

ROZDZIAI. III. (IPIS PRZEDMI(lTU ZAM6WIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest realizacja projektu pn' ,p28 dla Kaszub

wgkorzgstgwonie eneigetgki ,orprorronei niskiei emisii w Gminie Sierokovfice' Kartuzg i

sutqczyno" (umowa o doFinansowanie RPPM.10.03 01-22-00s3/16-00 t 11 91f 93!]:",i;l^,.*
ramach :zam6wienia przewiduje siq monta2 3 r6znych lr6detlinstalacji wykorzysLujqcych 0dnawlalne

1r1dlaenergii. Wykorzystywana bqdzie energia stoneczna (w technologii solarnej ifofowoltaicznej), a

tak2e ciePto Powietrza'

W ramach niniejszego przedsiqwziqcia przewiduje siq dostawq imonta2 522 inst4tacji kolektor6w

stonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o tqcznej nrocy 2 608,17kw' Planowana wielko6t2.

instalacji solarnych zostata przedstawiona w tabeli poni2ej:
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llo6d kolektor6w
w instalacji [szt.]

lloSd

zestaw6w

lszt.I
2 91

3 260
4 123

5 39

6 7

21 2

Razem 522

5. Ponadto przewiduje siq dostawq i monta2 powietrznych pomp ciepta typu powietrze-woda do
przygotowania cieptej wody uzytkrowej (c.w.u.) w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, o tqcznej
mocy 669J90 kW.

Rod2aj powi'etrznych pornp ciepta
typu powietrze-woda do c.w.u.

llo56
zestaw6w

Iszt.],

Min,imal:na
moc

grzewcza

lkWlsztJ
z wbudowanvm zasobnikiem c.w.u. ?32 2,3

dostawiana do zasobnik6w pionowych

c.w.u.
3B

2,5

dostawiana do zasobnik6w pionowych

c.w.u.
3

13

Razem 273

Zam6wienie zaklada r6wniez budowq oiwietlenia ulIcznego wykorzystujqcego technologiq
fotowoltgicznq - 11 szt. w Gminie Sierakowice (lampy solarne i hybrydowe) oraz 40 szt. w
Gminie (artuzy (lampy hybrydowe) o tqcznej mocy PV: 13,77 kW. ParameLry oczekiwanego

4. Zam6wienie zaklada r6wniez budowq oiwietlenia ulflcznego wykorzystujqcego technologiq

o6wietlenih ulicznego:

a) moc turbiny wiatrowej - min. 100 W,

b)

rl

d)

e)

moc paneli Fotowoltaicznych nie mniej niz 270W dla jednej lampy,
lampa - min. 20 W,

wysokoSi masztu - max. 10 m,

zywotno6i oSwietlenia - ok. 30 000 h.

5. W opisie przedmiotu zam6wienia rozdz. lll pkt. 2 i 3 SIWZ zostaty zawarte dwa budynki uzyteczno6ci
publicznej Ka:;zubskiego Centrurn Medycznego w Sierakowicach (zainstalowane zostanq kolektory
stoneczne o tqcznej mocy ok. 31,61 kW) oraz budynku wchodzqcego w skiad kompleksu ,,0rlik
Sierakowice" w Sierakowicach przy ul. Przedszkolnej (zainstalowane zostanq dwie powietrzne pompy

ciepta do c.w.u o mocy 2,3 kW ka2da), Zamawiajqcy wymaga, aby dla tych obiekt6w przed

przystqpieiriem do dostawy i montaZu instalacji opracowai dokumentacjq projektoweg i przedtozyi.jq
zamawiaj;icemu celem jej akceptacji.

6. Projekt pqzewiduje tqcznie dostawq i montaz instalacji solarnych i powietrznych pomp ciepta do

przygolowbnia cieptej wody uzytkowej na budynkach prywatnych w trzech gminach Sierakowice
(558 szt. instalacji), Kartuzy (110 szt. instalacji) i Sulqczyno (125 szt. instalacji).



SPECYTIKACJA IST()TNYCH WARUNK()W ZAMdWIENIA

sut.271.2.2019

7. Zamawiajqcy ponadto wymaga, aby ok. 10 % instalacji (solarnych oraz powietrznych poinp ciepta do

c.w.u.) byto objqLych zdalnym monitoringiem pracy automatyki zainstalowanych urzq(lzefr. Nalezy

zastosowai irrternetowe sterowniki - urzqdzenia, kt6re posiadajq nastqpujqce tunkcjonalnb6ci:
a) mozliwoi;i odczytu temperatur,

b) mozliwo(;i sterowania pracq imocq instalacji w zale2no6ci od wskazafr Lemperatury w spos6b

automat'1czny,

c) instalacjr: zostanqwyposazonych w modem LAN, w ilo6ciach rrie mniejszych niz wskapanych przez

Zamawiajqcego w tabeli ponizej. Urzqdzenia te majq za zadanie zapewnii zdalny nadz6r nad

sterownikami solarnymi i sterownikami pomp ciepta poyzez internet,

d) logowanie w sterowniku dostqpne z osobnego poziomu uzytkownika i serwisu

e) posiadajil dedykowanq aplikacjq mobilnq pozwalajqcq w zdalny spos6b nadzorowai pr{cq instalacji,

co najmniej w systemie android.

W oparciu o dane zebrane ze sterownik6w iprzestane przez modem komunikacyjny LAN, Wykonawca

u(rednieni wyniki i odniesie je odpowiednio do wszystkich instalacji objqtych zam6wieniem] Wykonawca

dokona prezentacji otrzymanych wynik6w przez siei internetowq 0N-LlNE, zwtaszcza inFormacji o

zbiorczej redukcji ilo6ci emitowanego C02 oraz ilo6ci wyprodukowanej energii cieplnQj. Wszystkie

wymagane funkcjonalno6ci muszq byi dostqpne bez dodatkowych optat przez okres trwariia gwarancji

na sterownik instalacii.

o,
L

-
o)'o
(It
rO

llo66 kolektor6w w instalacji
[szt.l/rodzaj ponnpy ciepta

Ilo6i zes.taw6w lszt.l

Minimalna llo6i
modem6w LAN w
danej grupie
urzadzei lszt.l

2 91 9

3 260 26
l+ 12
q 39 4

6 7 )
21 ')

L 2
>

o- ,-
oJ 1r
FOJ

.9
3

o_

z wbudowanym zasobnikiem

c.w.u. min. 2,3 kW
232 23

dostawiana do zasobnikow
pionowych c.w.u. min. 2,5 kW

38 l+

dostawiana do zasobnik6w
pionowych c.w.u. min.'13 kW

J 1

Razem 795 83

W zwiqzku z mozliwofciq rezygnacji czqSci Beneticjentow bezpoirednich (u2ytkownik6w instalacji) z

udziatu w projekcie ,,02E dla Kaszub - wgkorzAstgwanie energetgki rozproszonej niskie.i enisji w Gminie

Sierakowice, Kartuzg i Sulqczgno" zamawiajqcy zastrzega mo2liwo6i niewykonania cato6li przedmiotu

zam6wienia. W zwiq,zku z powyzszym Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wystqprienia mozliwo6ci

nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zam6wienia.

Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia zawiera dokumentacja techniczna, kt6ra stanoWi zatqczniki

nr 4 do SIWZ.

UWAGA! W

pe4stllem p!_ lsystiut,ir4!9Lj,-_zekrgEu _ 8%

b.

9.

podatkiem VAT, Wykonawca musi skalkulowai oferts blorqc pod ul,irtage, 2e:

rcz 23
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nal,tqpujqcych obiektdw opisangch szczeg6towo w zatqcznlku nr 4:
o. Dziatka nr 377/1"1 obrqb Sierakowska tluta, Janowo 7Tb,
b. Dziatko nt29l/2 obrqb Puzdrowo. Puzdrowo 21,
c, 0zialka U 988 obrqb Sierakow gchtg 28 Sierakowice,
d. Qzisfue n!2P9/7 sdreh]esztzg!_kl S_iacze _6e191!Q

Dziotka nr 469/7, 472/5 obrqb Sierakowice, ul. L?borska s4 sierakowice,
Dzialka nr 225/1 obrQb Sierakowice, ul. Przedszkolna Sierakowice,
0A*lgg56/2_9brqb Kartuzg (103), ul. Marszatkowskiego 1G Kar!uz!,
Araka nr A7 obreb Kart , ul, Zamkowa 29 Kortuztl,
Oziatha nr gaS ohrqU C
Dzialka nr 64 obrqb Stara Huta, Stara Huta 7,

Dziatka nr 345 obreb Mezowo, ul. Koszubska S Dziertqtno,
Dziatka nr 56/4 obrqb Kartuzg (103), ul.Marszalkowskiego 25 Kartuzy,

- 11 szt. w Gmini akowice
40 szt. w Gminie Kartuzy (lampy hybrydowe),

ono w rormularzu 8%

w Pkt.e

UwagalWszqdzie tom, gdzie w opisie przedmiotu zamowienio wgstqpujq nazwu wlasne, dopuszcza siq
odpowiednioi rozwiqzonia, elementg, materialg, urzqdzenio r6wnowa2ne. Za r6wnowa2ne uznaje siq
rozwiqzania,lak r6wnie2 elementg, materialg, urzqdzenia o wlaiciwoiciach funkcjonalngch i jakoiciowgch
takich samgph lub zblihongch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w opisie przedmiotu zamowienia, lecz
oznaczonuch inngm znakiem towarowgm, patentem lub pochodzeniem. Przg czgm istotne jest to, Ze
produkt r6wlowa2ng to produkt, ktorg nie jest identgczng, ta2samg z produktem re!'erencgjnqm, ale
posiada pewrtre, istofne dla Zamawiajqcego, zbli1one do produktu referencgjnego cechg i parametrg.
/stotne dla Zamawiaiqcego cechg i pararnetrg, to takie, kt6re pozwolqzachowa( wszgstkim projektowangm:

. /nstp/oclom, urzqdzeniom, wgrobom: parametrg i cechg pozwalajqce przede wszgstkim na
praiidlowq wsp1lpracq z inngmi instalacjami i/lub urzqdzenianti i/tub wgrobami w spos6b
zalciiong przez proiektonto oraz pozwalajqce przg tgm uzgskac parametrg nie gorsze od
zaldiongch w opisie przedmiotu zam6wienia;

. Elenlentom konstrukcgjngnt i konstrukcjorr: wsztlstkie parametrq nie gorsze, nii. zakladane.
Zgodnie z rygrokiem Kraiowei lzbu )dwolawczej sggn. akt K\)/UZP 14A0/08 ,,lJznaje siq, 2e oferta
rdwnowahna to taka, kt6ra Strzedstawia przedmiot zam6wienia o wlaiciwoiciach f'unkcjonatngch i

iakoiciowgcl takich samgch lub zbli1ongch do tgch, ktore zostalq zakreilone w SIWZ, lecz oznoczongch
inngm znakiem towarowgm, patentem lub pochodzeniem. Przg czgm istotne jest to, ie produkt
rownowa2ng to produkt, ktorg nie jest identgczng, to2samg z produktem referencgjngm, ale posiada
pewne, istotqe dla Zamawiaiqcego, ;zbli2one do produktu referencgjnego cechg i parametrq".

UwagalJeheli w S\WZ bqdi w zalqcznikach do SIWZ zostalg wskozane jakiekotwiek nazwg producenta,
nazwtJ wlasnQ, znaki towarowe, patentA, norma czg pochodzenie (materiat6w tub urzqdzef'r,1, nale2g przgjqt,
2e Zam aw i aj qlc g zaw sze d o p u szcza r ct zw i qzan i a r 6w now a2n e.

Celem ninieisi,ego postqpowania jest osiqgniqcie okretlonej w SIWZ jakoici i funkcjonalnolci, a nie nabgcie
moterial1w lub urzqdzen konkretnej rnarki lub producenta. Z tgch wzglqd6w Zamawiajqcg dolo1gt natelgtej
storannoici, ci,bg przedntiot zam1wienia nie zostal apisang przez wskazanie znak6w towarowgch, patent6w
lub pochodzerlia, lrbdtcr lub szczeg6lnego procesu, kt6re moglgbg doprowadzit do uprzgwtlejowania lub
wgeliminowaryia niekt6rgch wgkonawc1w lub produkt6w. Je2eli, pomimo tego, oka4e siq w jakimkolwiek

a)

e.

r.
9.
h.

i.
,i,

'l<.

I
m

b)

kt. o-m powu2ei.
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miejscu SIWZ oraz w zatqcznikach do SIWZ wgstqpujq takie wskazania, nie nale2g ich trdktowat jako

wgmagan odnosz:qcgch siq do przedmiotu zam6wienia, a nale2g je rozpatrgwat wglqcznie vtl, kategoriach

wskazafi o charakterze infarmacgjngm (nie wiq2qcgch dla wgkonawc6w). Z tgch wzglqdow, oferta, ktora
nie bqdzie odpowiadalo tym wskazaniom nie bqdzie uznowana za niez-godna z treiciq 9WZ i nie zostanie

z tgch powod6w odrzucona. Ciq2ar udowodnienia, 2e moterial jest rownowa2ng w stosunku do wgmogu

akreilonega przez: Zamawiajqcego spoczAwa na Wgkonawcg.

8. Wykonawca zobowi4zanv jest zrealizowa( zam6wienie na

umowy stanowiqcym zalqcznik nr 3 do SIWZ.

9. Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zam6wiefi CPV:

09351 1 00-9
09332000-5
31520000-7
45300000-0
45311200-2
4531 61 1 0-9
4s331000-5

zasadach i warunkach opisanych w projekcie

Kolektory stoneczne do produkcji ciepta,

Instalacje stoneczne,
Lampy i oprawy o6wietleniowe
Roboty instalacyjne w budynkach,

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Instalacja urzqdzefi oSwietlenia drogowego,

Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.
10. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwo6i sktadania otert czq6ciowvr:h.

11. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania otert wariantowych,
12. Zamawiajqcy nie przewiduie zastosowania aukcii elektronicznei.

1 3. Zamawiaj ecyt4_plzelyidqjg mo2liwo6ci udzielen i a Wykonawcy zam6wi efi , o
ust. 1 pkt. €i, (tzw. zamowien powtarzanych) ustawy Pzp.

kh6rych motva w art. 67

1 4. ZamawiajEcy' nie wym ania onawce kl elemen zam0wtenta,

15. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
16. Wykonawca zobowiqlzany jest do wykonania montazu urzqdzei zgodnie obowiq,zujqcymi przepisami i

normami otaz Wzy zachowaniu przepis6w BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciqzliwoici prowadzenia

prac. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zam6wienia pod kierowniltwem os6b

posiadajqcych wymagane przygotowanie zawodowe.

17. Wykonawca zapewnienia maleriaty i urzqdzenia niezbqdne rlo wykonania przedmiolu umowy,
posiadajqce aktrralne atesly icertyFikaty pozwalajqce na ich stosowanie. Transport ma(eriat6w oraz

dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzqdzefr obciE2ajq Wykonawcq.

18. Wykonawca w trakcie dokonywania montazu urzqdzefr zabezpiecza teren prac majqr: w szczeg6lno6ci

na wzglqdzie mir:nie bezpo(rednich uzytkownik6w jak i wtasne.

19. Wykonawca w trakcie wykonywania dostawy z monta2em ponosi odpowiedzialnoii za bezpieczeirstwo
swoich pracownik6w oraz innych os6b znajdujqcych siq w obrqbie prowadzonych prac.

20. Wykonawca :zapewnia we wtasnym zakresie wyw6z i zagospodarowanie odpad6w.
21. Po zakofrczeniu prac, ale przed ostatecznym odbiorem przezZamawiajqcego Wvkonawca zobowiq,zany
jest do uporzqdkowania terenu prac wraz z terenem przylegtym.

22. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia au kcji

elektron i czn ej.

23. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w poslqpowaniu.

24. Tamawiajqcy zqda wskazania przez Wykonawcq w tormularzu otertowym (tj. w Za{qczniku do

Zatqcznika nr 1 do SIWZ), czq:ici zam6wienia, kt6rej wykonanie zamierza powierzyi podwVkonawcom iZatqcznika nr 1 do SIWZ), czq:ici zam6wienia, kt6rej wykonanie zamierza powierzyi podwVkonawcom

podania przez Wykonawcq tirm podwykonawc6w.

25. Wykonawca podpisujqc umowq udzieli Zamawiajqcemu gwarancji jako6ci na wykonany monta2, uzyte

materiaty i zamontowane urzqdzenia:

a) w odniesieniu do kolektor6w stonecznych na okres minimum 120 miesiqcy liczqc od dnla dokonania

odbioru kofrcowego.
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b) w odniesie[iu do pozostatego zakresu przedmiotu zam6wienia tj. m.in. zasobnikow c.w.u., powietrznych

pomp ciepta, automatyki, armatury, latarni oiwietlenia ulicznego, wykonanego monta2u - zgodnie ze

ztozonq ofer(q jerdnak nie kr6cej ni2 36 miesiqcy, liczqc od dnia dokonania odbioru kofrcowego. 0kres

rqkojmi wydtp2a siq na okres obowi;lzywania gwarancji,

26. Zamawidjqcy nie przewiduje okreilania w opisie przedmiotu zam6wienia wymagair zwiqzanych z

realizacjq zarh6wienia, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

27. Tgodnie 2 art. 29 ust. 5 ustawy PZP opis przedmiotu zam6wienia sporzqdzono z uwzglqdnieniem

wymagafr w zakresie dostqpno6ci dla os6b niepetnosprawnych,

28. Wykonariyca o(wiadcza, i2 przez caty okres obowiq,zywania niniejszej umowy zapewni zgodnoSi

przetwarzaniq danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczqcymi

ochrony danybh osobowych i prywatno5ci.

29. W celu potwierdzenia, ze oterowane instalacje kolektor6w stonecznych odpowiadajq wymogom

okre(lonym pizez zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

o (dla kolektora stonecznego) certyfikatu zgodnoSci Solar Keymark certyFikat zgodnoSci z normq PN-

EN 1?975-1 ,,Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne - CzeS( 1:

Wymagania og6lne" wraz ze sprawozdaniem z badaft kolektor6w przeprowadzonym zgodnie z

normft PN-EN lS0 9806 ,,Energia stoneczna -Stoneczne kolektory grzewcze - Melody bada6" lub

europejski znak jakoSci ,,Solar Keymark", nadane ptzez wta(ciw4 akredytowanq jednostkq

certyflikuj4cq;

o (dla grupy pompowej) karty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oterowany produkt

wymqgan technicznych stawianych w niniejszej SIWZ, deklaracjq zgodno(ci ora:z dla naczyh do

wody uzyhkowej atest higieniczny PZH lub r6wnowa2ny dokumeni potwierdzajqcy pozytywnq ocenq

h igierpicznq.

30. W celu potwierdzenia, 2e oterrowane pompy ciepta odpowiadajq wymogom oklre6lonym Wzez

zamawiajqcego, crczeku.ie siq od wykonawcy posiadania:

1) Etykiqty energel.ycznej zgodnej z Rozporzqdzeniem delegowanym Komisji (UE) NR 81112013 z dnia

18 lufego 2013 r oraz w Rozporzqdzeniem Parlamenhu Europejskiego i Rady (UE) 201711369 z dnia

4 lipca 2017 r. ustanawiajitrcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajqcym dyrektywq

2010lp0luE, potwierdzajqcE sezonowq etektywnoSi energetycznq ogrzewania pomieszczen w klasie

A.

2) potwigrdz,onych badafr przez niezalezne od producenta akredytowane laboratorium, na spetnianie

wymqgan normy PN-EN16147:2017-04 ,,Pompy ciepta ze sprqzarkami o napqdzie elektrycznym -
Radanip rans;'l oceny iwymagania dotyczqce oznakowania pomp ciepta do przygrrtowania cieptej

wody uzytkowej",

31. W celu pofwierdzenia, ze oFerowane o6wietlenie uliczne solarne odpowiada wymogom okreilonym przez

zamalviajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

. certylikatu wydanego przez.iednostkq notytikowan4 w UE lub deklaraciq zgodno6ci z wymogami

dyreklyw Unii Europejskiej ora zkarty kaLalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oterowany

prodqkt wymagafr technicznych stawianych w niniejszej SIWZ wtazz za{qcznikiem nr 4 do SIWZ

(dokumerr tacj a tech n iczna).

32.W celu pbtwierdzenia, ze oferowane o6wietlenie uliczne hybrydowe odpowiada wymogom okreSlonym

przez zamawiajqcego, wymaga siq od wykonawcy posiadania:
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. certytikatu wydanegct przezjednostkq notytikowanq w UE lub deklaraciq zgodnoici z wymogami

dyrektyw Unii Europejskiej orazkarty katalogowej potwierd:zajqcej spetnianie przgz oterowany

produkt wymagah technicznych stawianych w niniejszej SIWZ wtazz zatqcznikiem pr 4 do SIWZ

(dokumentacja techn iczna).

ROZDZIAI IV. TERMIN WYK(}NANIA ZAM6WIENIA

Zamawiajqcy wymaga, aby zam6wienie zosta{o zrealizowane najp62niej w terminie do 31

2019 r.

ROZDZIAT V. WARUNKI UDZIATU W P(ISTEP()WANIU

1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy:

1) nie podlegajq wykluczeniu na podsLawie art.24 ust. 1 ustawy PZP;

2) spetniajq warunki udziatu w postqpowaniu dotyczqce:

a) sytuacji ekonomicznej lub tinansowej. Wykonawca spetni warunek je2eli

i. posiada Srodki finansowe w wysoko6ci co najmniej 7 000 000,00
zdolno5d kredytowq w wysokoSci co najmniej 7 000 000,00 zt.

ii. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno5ci cywilnej

paidziernika

wykaze, ze:

zt lub posiada

w zakresie prowadzonej-,- : --:-
zam0wtenta.dziatalno(ci zwiqzanej z ptzedrniotem Suma

gwarancyjnaubezpieczeniapowinna wynosid nninimum 7 000 000,00 zt|

Wartoici i dane ekonomiczne i Finansowe przedstawione Wzez Wykonawcq majq
potwierdziispetnianie przez Wykonawcq warunk6w okre5lonych przez Zamawiajqcego
powyzej w niniejszym punkcie. Je2eli Wykonawca przedstawi wartoici idane ekonomiczne
w innej walucieniz PLN, w6wczas Zamawiajqcy dokona przeliczenia wedtug 5r(dniego kursu
l"larodowegoBanku Polskiego INBP] obowiqzujqcego w dniu publikacji ogtoszenia o

zam6wieniu w Biuletynie Zam6wiefr Publicznych.

b) zdolno6ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wikaze, ze:

i. zrealizowat:

- co najmnie.[ jednq dostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajqcq nadostawie i montaiu 400 instalacji solarnychdo c.w.u. o warto3ci
min. 4 000 000,00 zN(nie dopuszcza sig sumowonie mniejszgch, czqstkoluttrch dostaw

abiqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniamr)w okresie ostatnich trzech lat prlzed uptywem
terminu sktadania otert, a jezeli okres prowadzenia dzia{alnoSci jest kr6tpzy - w tym

okresie,

- co najmniej jednqdostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowfi zam6wienia tj.
polegajqcq na dostawie i montaiu 200 powietrznych pomp ciepta do c.w.u. o

warto5ci min. 2 000 000,00 zt (nie dopuszcza sig sumowo nie mniejszgch, czqstkowgch

dostaw obiqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniamr/w okresie oshatnich tr4ech lat przed

uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jegt kr6tszy - w
tym okresie,

- co najmniej jednq dostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajqcq na dostawie i montaiu 40 latarni oSwietlenia ulicznelo solarnego
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i/lub hybrydowegoo warto6ci min. 300 000,00 zl(nie dopuszcza siq sumowonie
mnieiszgch, czqstkowgch dostaw objqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniamrJw okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu r;ktadania oFert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie.

ii. skieruje do realizacji zam6wienia:

01)Dziesiqd tr6josobowych bnygad instalator6w z tym, ze w sktad ka2dej z brygady

musi wchodzii co najmniej jedna osoba posiadajqca certyFikat/Swiadectwo w zakresie

doboru i monta2u instalacji kolektor6w stonecznych lub/i powietrznych pomp ciepta
do c.w.u, wydane przez producenta montowanych kolektorow stonecznych/
powietrznych pomp ciepta lub jego autoryzowanego przedstawiciela albobqdqcym
przedstawicielem producenta kolektor6w stonecznych/powietrznych pomp ciepta lub
podmiotu posiadajqcego certytikaVSwiadectwo autoryzacji w zakresie doboru i

montazu instalacji kolektor6w stonecznych/powietrznych pomp ciepta, wydany przez

producenta montowanych kolektor6w stonecznych lub jego autoryzowanego
przedstawiciela;

02) Koordynatora dostawy instalacji solarnych i oSwietlenia ulicznego
spetniajqcego co najmniej jedno z wymagai okreilonych w ppkt. a), b), c) oraz
spetniajqcego wymaganie okre6lone w ppkt. d):
a) posiada certyFikaViwiadectwo w zakresie doboru i montazu instalacji kolektor6w
stonecznych, wydane przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych lub jego

autoryzowanego przedslawici ela,

b) jest przedstawicielem producenta kolektor6w stonecznych lub podmiotu
posiadajqcego certyfikaV6wiadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montazu
instalacji kolektor6w stonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektor6w
stonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela,

c) posiada Swiadectwo kwalitikacyjne, uprawniajqce do zajmowania siq eksploatacjq
urzqdzefr, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na
podstawie rozporzEdzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych zasad stwierdzania posiadania kwalitikacji
przez osoby zajmujqce siq eksploatacjq urzqdzefr, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.

828 z p62n. zm.),

d) posiada do5wiadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadajqcej
zakresem przedmiotowi zam6wienia tj. polegajqcej na dostawie i montazu min. 400
instalacji solarnych do c.w.u. o warto6ci min. 4 000 000,00 zt.

03) Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepla do c.w.u.posiadajqcycertyFikat
Europejskiego Systemu Szkolefr i Certytikacji Instalator6w Pomp Ciepta (EUCERT)oraz

pcrsiada doSwiadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadajqcej
zakresem przedmiotowi zamowienia tj. polegajqcej na dostawie i montazu min. 200
powietrznych pomp cieptado c.w.u. 0 warto6ci min. 2 000 000,00 zt

04) Kierownika rob6t budowlanych braniy sanitarnej tzn. osobq posiadajqcq

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzerl cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub inne wazne uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno6ci, wydane na podstawie wcze6niej

obowiqzujqcych przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie do6wiadczenie zawodowe
(liczone od dnia uzyskania uprawniefi budowlanych).

05) Kierownika rob6t budowlanych bran2y elektroenergetycznej tzn.

osobqposiadajqcquprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
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specjalno6ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri efektrycznych
i elektroenergetycznych lub inne wazne uprawnienia do kierowarjria robotami
budowlanymi w tej specjalno6ci, wydane na podstawie wcze5niej obpwiqzujqcych
przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie doSwiadczenie zawodowe (lic{one od dnia
uzyskan ia uprawn iefr budowlanych).

06) Kierowania robotami budowlanymi braniy konstrukcyjnej tzn. osobq
posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami bud!wlanymi w
specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej lub inne wazne upr{wnienia do

kierowania robotami budowlanymi w tej specjalnoSci, wydane na podsta[ie wczeiniej
obowiqzujqcych przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie do6wiadczenie zawodowe
(liczone od dnia uzyskania uprawniefr budowlanych).

Zamawiajqcy dopuszcza tqczenie poszczeg6lnych tunkcji pod warunkiem spetnieni{ przez osobq

tqczqcq Funkcjq wszystkich warunk6w wymaganych dla tych tunkcji.

*Wszystkie osoby bqdqce obywatelami kraj6w cztonkowskich Unii Europejskiej, kt6r{ Wykonawca

wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod kt6rych r,rjymagane sq

uprawnienia budowlane, winny posiadai decyzjq w sprawie uznania wymaganych klvalitikacji do

wykonywania w Rzeczypospolitej Potskiej Funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
-'-^.r*;^1" niniejszego zam6wienia zgodnie z Ustawq z 18 marca 2008 r. o zasadach uznaniaPr aqut | iluLu

kwalitikacji zawodowych nabytych w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 22016 r.

poz. 65),

Posiadane przezw/w Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny byi
--^)^^ - ,,.z6uurs e ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2A18 r. poi. 1202) oraz
aktualnym obowiqzujqcym Rozporzqdqeniem Ministra Intrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze6nia

2014 r, w sprawie samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie (D2.U.2014 r., poz.1278
z p6ih. zmn.).

Zamawiajqcy uzna Osoby, kt6re posiadajq uzyskane przed dniem wej6cia w zycie usfawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygohowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zam6wienia, do petnienia

samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tych

funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajqce przedmiotowy warunek.
2. Zamawiajqcy moie, na ka2dym etapie postqpowania, uznad, ie wykonawca hie posiada
wymaganych zdolnoici, jeieli zaangaiowanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiqwziqcia gospodarcze wykonawcy mo2e mied negatywny wptyw na realizacjq
zam6wienia.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz. Vi. 1,2)lit. a-b
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lup jego czq6ci,

podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego iqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.

4. Zamawiajqcy jednocze6nie informuje, iz ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa w
SIWZ wystqpi wylqcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, kt6ry polega na zdolno(ciach lub sytuacji innych podmiot6W

zamawiajqcemu, 2e realizujEc zam6wienie, bqdzie dysponowat niezbqdnymi zasobami tych
podmiotriw, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

2) Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno(ci tejchniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie prze2 wykonawcq

niniejszej

10



SPTCYIIKACJA ISTOTNYCH WARUNKt)W ZAM6WITNIA

su[.27't.2.2019

spetliania warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego

podniiolu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art.24 ust, 1 pkt 13-22i ust. 5 ustawy PZP,

3) W Qdniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalitikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, wykonawcy mogq polegaf na zdolno3ciach innych podmiot6w, je6li podmioty te

zrealizujq roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnoSci sE wymagane.

RqzDZlAt va. P0DSTAI'!|Y WYKLUCZENTA, 0 KT6RYCH M0WA W ART. 24 UST. 5

Dodatkowo Zgm awi aj qcy przewid uje wykluczen i e wykonawcy;

1) w stosuhku do kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w postqpowaniu

restrukt$ryzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego majqtku lub sqd

zarz4dzil likwidacjq jego majqtku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 22015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 onzz2016 r. poz.615 z p626.

zmn.) lub ktorego upadtoSt og+oszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogtoszeniu upadto6ci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzyciqli przez likwidacjq majqtku upadtego, chyba 2e sqd zarzqdzil likwidacjq jego majqtku w trybie
art.366 ust. 1 ustawyz dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtoSciowe (Dz. U. 22015 r. poz.233,978,
1166, 1159 i 1844 otaz z 2016 r. poz. 615 z p62ft. zmn.);

2) kt6ry w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwo6i, w
szczeg6lho6ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalsiwa nie wykonat
lub nienalezycie wykonat zam6wienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pontocE stosownych
5rodkow dowodowych;

3) je2eli wlkonawca lub osoby, o kt6rych mowa w art,24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozoshajq w relacjach okre6lonych w art. 17 ust. 1 pkt2-4 ustawy PZP

d) zamawiajqcym,

L'I osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajqcego,

cztonkami kom isji przetargowej,

d) osobami, kt6re ztozyty o6wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 usl.2a.
- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronno6ci po stronie zamawiajqcego w inny spos6b ni2

przez wykrluczenie wykonawcy z udziatu w postqpowaniu;

kt6ry, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wcze5niejszq. umowq w sprawie zam6wienia publicznego lub umowq koncesji, zawartq z
zamawiqjQcym, o kt6rym mowa w art.3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwiqzania
umowy lub zasqdzenia odszkodowania;

bqdqcegp osobq fizycznq, kt6rego prawomocnie skazano z;L wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wy(roczenie przeciwko Srodowisku, je2eli za jego popeinienie wymierzono karq aresztu,
ograniczgnia wolnoici lub karq grzywny nie nizszq ni2 3000 ztotych;
je2eli urlqdujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6tki w sp6tce
jawnej ltib partnerskiej albo komplementariusza w sp6tce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub proklrenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt6rym mowa w pkt 5;

wobec kf6rego wydano ostatecznq decyzjq administracyjnE o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z

przepis6w prawa pracy, prawa ochrony (rodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli

wymierzi:no tq decyzjq karq pieniqznq nie nizszq ni2 3000 ztotych;

kt6ry naiuszyt obowiq,zki dotycz4ce ptatno6ci podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne

lub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocE stosownych 6rodk6w dowodowych,

4)

s)

6)

11
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z wyjqtkiem przypadku, o kt6rym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba 2i wykonawca
dokonat ptatnoSci nale2nych podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne hhb zdrowotne

wtazz odsetkami lub grzywnami lub zawart wiqzqce porozumienie w sprawie sptaty tylh naleznoSci.

1.

2.

3.

4.

5.

RozDzlAt vl. llJYKAz o$wtnnczrH tug D0KUMENT0wllJ, poTvvtERDzAJAcycH spttNtANtE

WARUNK6W UDZIAIU W PoSTIPoWANTU 0RAZ BRAK p0DSTAW D0 WYKLUCZENTA

Wykonawca do oFerty zobowiqzany jest zlo|yi, aktualne
stanowiqce wstqpne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spetnia warunki udziatu w postqpowaniu.

na dzieri sktadania ofert. o6wiadczenie

0Swiadczenie, o ktfrrym mowa w pkt 1 (w Formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam6wienia
sporzqdzonego zgodnie ze wzorem standardowego Formularza okre6lonego w rdzporzqdzeniu
Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20141241UE,

zwanego dalej - ,,JEDZ"), Wykonawca zobowiqzany jest przestai Zamawiajqcemtr w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalitikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami okre6lonymi
w rozdz. Vll niniejszego SIWZ .

Szczeg6towe intormacje zwiqzane z zasadami i sposobem wypetnienia JEDZ, znajdujq siq takze w
wyja6nieniach Urzqdu Zam6wiefr Publicznych, dostqpnych na stronie Urzqdu, w Repozytqrium Wiedzy,

w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia.

W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w ,,JEDZ" o kt6fym mowa w
rozdz. Vl. pkt 1 niniejszej SIWZ sktada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie.
Dokument ten ma potwierdzai spetnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w kL6rym ka2dy z Wykonawc6w wykazuje spetnianie warurJkow udziatu
w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje siq na lch zasoby -
warunk6w udziatu w postqpowaniu sktad jednolite dokumenty dotyczqce takze tych podfpiot6w..IEDZ
powinien byi wypetniony wytqcznie w zakresie w jakim wykonawca korzystil z zasob6w podmiotu
trzeciego (dot. spetniania warunk6w udziatu w postqpowaniu). 06wiadczenia podmiot6w
udostqpniajqcych potencjat sktadane na tormularzu JEDZ powinny miei tormq dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalitikowanym podpisem elektronicznym Wzezka2dy z tych podmiot6w
w zakresie w jakim potwierdzaj4 okoliczno6ci, o kt6rych mowa w tredci art.22 ust. 1 ustawy PZP.
Nalezy je przestai w postaci elektronlcznej opatrzonej kwaliFikowanvm podpisem el!ktronicznym,
zgodnie z zasadami okre5lonymi w Rozdz. Vll SIWZ.

Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta zostata najwy2ej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 10 dni, aktualnych rra dziefr ztozenia
nastqpuj4cych o6wiadczefr lub dokument6w:

a) InFormacjq banku lub sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej potwierdzajqcej wysoko6i
posiadanych Srodk6w tinansowych lub zdolnodi kredylowq Wykonawcy, w wysdkoSci min, 7

000 000,00 zt- wystawionq nie wcze6niej niz 1 miesiqc przed uptywem termi4u sktadania
o Fe rt;

b) Dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedziatno(gi cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sumq gwarancyjnE
w wysoko(ci minimum 7 000 000,00 zt;

c) wykaz dostaw (1eden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych oFeritq wsp6lnq -
sporzqdzony wedtug zatqcznika nr 5 do SIWZ), w przypadku 6wiadczeri okrjesowych lub
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clagtych r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich S lat przed uptywem terminu sktadania
o[ert albo wniosk6w do dopuszczanie do udziatu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia

dpiatalno6ci jest k16tszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat
qykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy zostaty wykonane, oraz zal4czeniem
dpwod6w okre6lajqcych cey te dostawy zoslaty wykonane lub sq wykonywane nalezycie, przy

c?ym dowodami, o kt6rych mowa, sq reterencje bqdl inne dokumenty wystawione przed

podmiot, na rzecz kt6rego dostawy byty wykonywane, a w przypadku Swiadczefr okresowych
lub ciqgtych s4 wykonywane, a jeteli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
v',{ykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokurnent6w - oSwiadczenie wykondwcV; w
p1-zypadku Swiadczefr okresowych lub ciqgtych nadal wykonywanych reterencje bqdZ inne
dpkumenty potwierdzajqce ich nale2yte wykonywanie powinny byi wydane nie wcze6niej niz 3

nliesiqce przed uptywem terminem sktadania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziatu
vr{ postqpowaniu;

vVykaz os6b fleden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych otertq wsp6lnq -
zgodnie z zatqcznikiem nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcq do realizacji
zAm6wienia publicznego, wraz z intormacjq na temat ich kwaliFikacji zawodowych, uprawniefi,
dbSwiadczenia i wyksz[atcenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takze

zqkresu wykonywanych przez nie czynno6ci oraz intormacjq o podstawie dysponowania tymi
osobami:

ofwiadczenie na temaL wyksztaicenia ikwaliFikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kf erown i czej wykonawcy.

6. W celu piotwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postqpowaniu Zamawiajqcy
wezwie ylykonawcq, kt6rego oFerta zostala najwy2ej oceniona, do ztozenia w wyznaczonymterminie,
nie k16tizym ni2 10 dni, aktualnych na dziefr ztozenia nastqpujqcych oSwiadczefr lub dokument6w:

a) odpisu z wtaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji iintormacji o dziatalno6ci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podshaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy;
za6wiadczenie wta6ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzajqce, 2e wykonawca nie
zalega z optacaniem podatk6w, wystawionego nie wczeSniej niz 3 miesiqce przed uptywem
terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtaSciwym organem podatkowym w sprawie sptai tych nale2no6ci wtaz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno5ci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoSci lub wstrzymanie w catoSci

wykonania decyzji wtaSciwego organu;

zaSwiadczenie wta6ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczefr
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajqcego, 2e wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczef nie j ni23 miesiqce przed uptywem terminu
sktadania oFert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, 2e wykonawca zawart
porozumienie z wta6ciwym organem w sprawie sptat tych nalezno6ci wrazz ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno5ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno5ci lub wstrzymanie w catoSci wykonania
decyzji wta(ciwego orgdnu;

inFormacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art.24 ust. 1 pkt 13,14
i 21 ustawy pzp oraz, odno5nie skazania za wykroczenie na karq aresztu, w zakresie
okre6lonym przez zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp,

wys;tawionej nie wcze6niej niz 6 miesiqcy przed uptywem terminu sktadania oFert;

b)

d)
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e) o6wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyrgku sqdu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, optaf lub skladek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiegi wyroku lub
decyzji - dokument6w potwierdzajqcych dokonanie ptatno6ci tych nalezno6ci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiqzqcego porozumienia w sprawie

sptat tych nale2noici;
F) o5wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuiem 6rodka zapqbiegawczego

zakazu ubiegania siq o zam6wienia publiczne;

g) oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sqdu skilzujqcego za

wykroczenie na karq ograniczenia wolno(ci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez

zamawiajEcego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;
h) o5wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adrhinistracyjnej

o naruszeniu obowi4zk6w wynikajqcych z przepis6w prawa pracy, prawa ochroriy 6rodowiska
lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreSlonym przez zama[,viajqcego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP;

i) o6wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatk6w i op*at lokalnlch, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. 22016
r. poz. 716 z p6in. zm).

7. W celu potwierdzenia, 2e oFerowane dostawy odpowiadajq wymaganiom okre(lonym Wzez
zamawiajqcego Zamawiajqcy wezwie Wykonawcq, kt6rego oterta zostata najwyZej bceniona, do

ztozenia w wyznaczonymterminie, nie kr6tszym niz 10 dni, aktualnych na dziefr ztozenia rlastqpujqcych
dokument6w:

a) (dla kolektora stonecznego) certyfikatu zgodno(cl Solar Keymark certyfikat zgodrlo6ci z normq

PN-EN 12975-1 ,,Stoneczne systemy gtzewcze i ich elementy - kolektory stonEczne - Cze#

1: Wymagania og6lne" wraz ze skr6conym lub petnym (raport) sprawozdaniem z badafr

kolektor6w przeprowadzonym zgodnie z normq PN-EN lS0 9806 ,,Energia stoneczna -
Slr:neczne kolektory grzewcze - Metody badafi" lub europejski znak jakoSci ,,So{ar Keymark",

nadane przez wtaSciwq akredytowanq jednostkq certyFikujqcq,

b) (dla grupy pompowej kolektora stonecznego) karty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie

przez oferowany produkt wymagafr technicznych stawianych w niniejszej 5lWZ, deklaracjq

zgrrdnoSci oraz dla naczyfi do wody uzytkowej atest higieniczny PZH lub r6wnowazny

dokum en t potwierdzaj qcy pozytywn E ocen q h i gi en i cznq.

c) (dla pomp ciepta) etykieta energetyczna zgodnie z Rozporzqdzeniem delegow{nym Komisji

(UE) NR 81112013 z dnia 18 lutego 2013 r otaz z Rozporzqdzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 201711369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajqcym ramy

etykietowania energetycznego i uchylajqcym dyrektywq 2010/30/UE, pgtwierdzajqca

sezonowq efektywnoii energetycznq ogrzewania pomieszczeri w klasie A.

(dla pomp ciepta) potwierdzonych badafr przez niezalezne od producenta akredytowane

laboratorium, na spetnianie wymagafr normy PN-EN161 47:2017-04 ,,Flompy ciepta ze

sprq2arkami o napqdzie elektrycznym - Badanie, raport oceny i wymagania dotyczqce

oznakowania pomp ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej",

(dla o6wietlenia ulicznego solarnego i hybrydowego) certytikat wydany przez jednostkq

notytikowanq w UE lub deklaracjq zgodnoSci z wymogami dyrektyw Unii Eurqpejskiej oraz

kartq katalogowa potwierdzaj4cq s,petnianie przez oFerowany produkt wymagair technicznych

d)

e)

T4

stawianych w niniejszej SIWZ.
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Je2eli wlkonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o kt6rych mowa w pkt.6, dla:

1) ppkt a-c) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedTibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze:

a) nig zalega z optacaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

albo ze z:awart porozumienie z wtaiciwym organem w sprawie sptat tych nale2no6ci wrcz z

ewenlualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze96lnoSci uzyskat przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoSci lub wstrzymanie w cato6ci

wykonania wtaSciwego ofgafl u;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto6ci.
2) ppkt d) - sktada intormacjq z odpowiedniego rejeslru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny i6wnowa2ny dokurnent wydany przez wtaSciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w
kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszklania ma osoba,

kt6rej dotyczy inFormacja albo dokument, w zakresie okre6lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21
oraz pst. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP,

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt B ppkt 1) lit. b) i pkt 8 ppkt 2)powinny byi wyslawione nie wczeSniej

niz 6 miesiqcy przed uptywem terminu sktadania oFert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt 8 lit. a),

powinien byi wystawiony nie wcze6niej niz 3 miesiqce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoQa, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 8, zastqpuje
siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem, lub
o6wiadclenie osoby Iub os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oiwiadczerrie osoby, kt6rej
dokumept miat dotyczyt, ztozone przez noiariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym
albo organem sarnorzEdu zawodowego lub gospodarczego wtaSciwym ze wzglqdu na siedzibq lub

miejsce pamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o kt6rym mowa w pkt

9 stosuje siq.

W przypadku wqtpliwo6ci co do treSci dokumentu ztozonego Wzez wykonawcq, zamawiajEcy moze
zwr6cii siq do wta6ciwych organ6w odpowiedniego kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub
miejsce iamieszkania lub zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych
intormagji dotyczqcych tego dokumentu.

Wykonavyca majqcy siedzibq na teryLorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majqcej
miejsce pamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazany w
pkt 6 litl d) sktada dokument, o kt6rym mowa w pkt 8 ppkt 2) w zakresie okre6lonym w art. 24 ust.

1 pkt 14 i21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy PZP. )eleli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba,

kt6rej dokumenL miat dotyczyi, nie wydaje siq takich dokument6w, zastqpuje siq go dokumentem
zawierajflcym o5wiadczenie tej osoby zlo2ony przed notariuszem lub przed organem sqdowym,
adminislracyjnym albo organem samorzEdu zawodowego lub gospodarczego wta6ciwym ze wzglqdu
na miejtce zamieszkania tej osoby. Przepis o kt6rym mowa w pkt 9 (pierwsze zdanie) stosuje siq.

Wykonfwca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej il na Platformie
informe{cji, o kt6rej rnowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaie zamawiajqcemu
o6wiad(zenie (z wykorzystaniem zalqcznika nr 7 do SIWZ) o przynale2noSci lub braku
przynalg2noSci do tej samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 25 ustawy
PZP. Wqaz ze zloteniem o6wiadczenia, wykonawca moie przedstawid dowody, 2e powiqzania
z innynl wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wipnia - powyzszy dokument nalezy przesiai za po6rednictwem PlatFormy, poprzez zaktadkq

,, KorespQndencja",

9.

10.

11.

12.

t5.

Itr
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W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporzqdzenia Mirtistria Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze zqdai zamawiajqcy o(l wykonawcy

w postqpow;rniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r., poz. 1126).

Jezeli wykonawca nie ztozy o(wiadczenia, o kt6rym m0wa w rozdz. Vl. 1. niniejszej SIWZ, o6wiadczeir

lub dokument6w potwierdzajqcych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art,25 ust. 1 ust{wy PZP, lub

innych dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o6wiadczenia [ub dokumenty sq

niekompletne, zawierajq btgdy lub budzq wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwoici, zamawiajqcy

wezwie do ich zto2enia, uzupelnienia, poprawienia w terminieprzez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oterta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postqpowan ia.

16. Wymagana Forma sktadanych dokument6w:

1. PoSwiadczenie za zgodno5i z oryginatem nastqpuje w tormie pisemnej lub elektronioznej,

2. Za dokumenty ztozone w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno(i z oryginaterh rozumie siq

dokumenty ztozone w tormie pisemnej lub elektronicznej opatrzone kwaliFikowanym podpisem

elektronicznym podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji.

RozDzrAr vil. TNF0RMA0JE 0 sp(ls0BrE poR0zuMrrwANrA srE ZAMAWTAJA0EG0 z

WYKONAWCAMI ()RAZ PRZEKAZYWANIA (ISWIADCZEI.{ I D()KUMENTOW, A TAKUT

tllsKAzANrE 0s6B UPRAWNT(}NYCH D0 PoRoZUMTTWANTA SrE Z WYKoNAWoAMI

1. Komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami, w szczeg6lno6ci sktadanie ofert ofaz

oSwiadczefi, w tym o:(wiadczenia sktadanego na tormularzu jednolitego europejskiego dokumentu

zam6wienia, sporzqdzonego zgodnie z wzorem standardowego Formularza okre6lonego w

rozporz4dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. I dyrektywy

20141241UE, zwanego dalej ,,JEDZ" odbywa siq przy u2yciu Srodk6w komunikacji elekLronicznej tj. za

pomocE Plattormy zakupowej, o kt6rej mowa w Rozdz. ll pkl 4 ninie.lszego SIWZ.

W przedmiotowym postqpowaniu Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6i przekazywania $obie przez

strony postqpowania o5wiadczefi, wniosk6w, zawiadomiefi oraz informacji elektronicznie za

poirednictwem Plattormy znajdujqcej siq pod adresem: https://gminasierakowice.ezamaraiiajacy.pl w

zaktadce,,Krrrespondencja".

Za datq wptywu o6wiadcze6, wniosk6w,

ztozenia/wystania na Plattormie.

096lne zasady korzystania z Plattormy:

zawiadomiefi oraz intormacji przyjmuje siq datq ich

4.l.zgloszenie do postqpowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na s!bdomenie
Gminy Sierakowice; tub

h!!pS,/o n e p t ace. m arte
4.2.Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystqp do postqpowania" zostanie przekierowan! do strony

htlpS'loneptace.marte , gdzie zostanie powiadomiony o mozliwo6ci zalogpwania lub

do zato2enia bezptatnego konta. Wykonawca zaktada konLo wykonujqc kro!i procesu

rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasto, nastqpnie powtarza hasfo, wpisuje

kod z obrazka, akceptuje regularnin, klika polecenie ,,zarejest.ruj siq".

4"3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W zwiilzku z tym
Zamawiajqcy zaleca Wykonawcom uwzglqdnienie czasu niezbqdnego na rejpstracjq w
procesie ztoienia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wrazz potwierdzeniem ztozenia wniosku rejestracvjnego otrzyma infrormacje, o

mozliwo(ci przyspieszenia procedury zatozenia konta, w6wcz:as nalezy skontaktowai siq pod

2.

3.

numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,

IO
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4.4.P'o zatozeniu konta Wykonawca ma mozliwo6i ztozenia 0Ferty w postqpowaniu. Komunikacja
rr-riqdzy Zarnawiajqcym a Wykonawcami, w szczeg6lno(ci zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane sq w formie elektronicznej za poirednictwem Plattormy Zakupowej. Za datq
przekazania zawiadomiefi oraz informacji przyjmuje siq datq ich wystania za po6rednictwem

zaktadki,,Korespondencja").

Wykonawca moze zwr6cif siq do Zamawiajqcego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Wniosek nalezy przestaf
za po6rednictwem Plattormy Zakupowej przez opcjq 'ZADAJ PYTANIE' lub przy uzyciu zakiadki

,,Korespopdencja": w celu zadania pytania Zamawiajqcemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy

klawisz ZADAJ PYIANIE. Powoduje to otwarcie okna, w ktorym nalezy uzupetnii dane Wykonawcy,
temat i tre6(/przedmiot pytania, po wypetnieniu wskazanych p6l wraz z wymaganym kodem

weryFikujqcym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDZ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie

wystania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wystane". Zamawiajqcy udzieli wyja5nien
niezwtocinie, jednak nie p62niej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania otert, pod warunkiem,
ze wniosgk o wyja5nienie tre6ci SIWZ wptynqt do Zamawiajqcego nie p62niej ni2 do kofrca dnia, w
kt6rym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania oFert. Jezeli wniosek o wyja6nienie treici
SIWZ wptynie po uptywie terminu, o kt6rym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjainiefi,
Zamawialjqcy moze udzielii wyja(niefr albo pozostawit wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu
sktadaniq otert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjaSnienie tre6ci SIWZ.

Tre(f pytan (bez ujawniania lr6dta zapytania) wtazz wyja3nieniami b4dl inFormacje o dokonaniu
modyfikpcji SIWZ, Zamawiajqcy przekaze Wykonawcom za poSrednictwem Plattormy Zakupowej.
Zamawipjqcv informuje, i2 w przypadku jakichkolwiek wqtpliwo6ci zwiqzanych z zasadami
korzystahia z PlatFormy, Wykonawca winien skontaktowai siq z dostawcq rozwi4zania
teleinFoimatycznego PlatForma zakupowa Gminy Sierakowice tel, +48 22 576 87 90 (intolinia
dostqpnq w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
Zamawipjqcy zgodnie z S 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie u2ycia 6rodk6w

komunikacji elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego oraz udostqpnienia
i przechowywania dokument6w elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej

,,Rozpor{qdzeniem" okre(la dopuszczalny tormat kwaliFikowanego podpisu elektronicznego, jako:

dokumenty w formacie ,,pdF" zaleca siq podpisywai tormatem PAdES,

dopuszcza siq podpisanie dokument6w w trrrmacie innym ni2,,pdF", wtedy bqdzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W zwiqzku z tym Wykonawca bqdzie zobowiqzany
zal4czy( oddzielny plik z podpisem.

9. Zamawipjqcv, zgodnie z S 3 ust. 3 ww. Rozporzqdzenia okre6la niezbqdne wymagania sprzqtowo-
aplikacyjne umozliwiajqce pracq na Plattormie Zakupowej tj.:
9.1, Staty dostqp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowoici nie mniejszej ni2 512
kb/s:

9.2. Komputer klasy PC lub MAC, o nastqpujqcej kontiguracji: pamiqd min 2GB Ram, procesor
Intel lV JGHZ, jeden z system6w operacyjnych - MS Windows 7 , Mac 0s x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersJe;

9.3. Zainstalowana dowolna przeglqdarka internertowa obsiugujqca TLS 1.2, najlepiej w
najnowspej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10,0;
9.4. Wtqczona obstuga JavaScript;

9.5. Zainstalowany program AcrobaI Reader lub inny obstugujqcy pliki w Formacie.pdt.
Zamawipj4cy okrr:5la niezbqdne wymagania sprzqtowo-aplikacyjne umozliwiajqce prawidtowe
ztozen i e kwal i ti kowanego pod pisu elektron i czn eg0:

RekomendowanE przeglqdarkq do ztozenia oferty jest MS Internet Explorer lub FireFox w
wersji wpieranej przez producenta.

Uruchornienie oprogramowania do sktadania podpisu wymaga r6wniez zainstalowania
Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalajqce na

6.

R

8,1.

8.2.

10.1 .

tu.l.

10.
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przyjmowanie przez uzytkownika sesyjnych plik6w cookie oraz obstugujqcej s4ytrowanie.

Konieczne jest r6wnie2 dodanie adresu witryny platFormy eZ;imawiajqcy
(ezamawiajqcy.pl) do wyjqtk6w (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawniefr

administracyjnych na komputerze.

10.3. Zainstaluj dedykowany komponent SzaFir SDK oraz aplikacjq Szatir Host, kt6ry odpowiada
za obsiugq tunkc.fonalno5ci podpisu elektronicznego w plattormie eZainawiajqcy.
Rozszerzenie Szatir SDK mo2na pobrai na stronie

h_ttp,,L1VtLW-WClek!f_o_Uq_zny_p_A-dpl9.pl4!L0_tm_aeje1_apltkrcfe_1. Po zainstalowaniu rbzszerzenia

10.4,

SzaFir SDK oraz aplikacji SzaFir Host nalezy przetadowat bie2qcq stronq.

Przed uruchomieniem platFormy eZamawiajqcy, w pierwszej kolejno6ci podtqpz czytnik z
kartq kryptograticznq do komputera.

11. lnFormacje dotyczqce odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdq Pafrstwa na stroirie:

h_t!ps,l/loneplaqe.nallglplgn.e,LplprZygO[Uj:SLan,q,WL5ko:pc:Uy_Kqnuj{c_:pr0lz_sZ9-kat].
12. Zamawiajqcy zgodnie z S 3 ust.3 ww. Rozporzqdzenia, okre6la dopuszczalne Formaty plzesytanych

danych Lj. plik6w o wielkoSci do 100 MB w tormatach: txt, rtf, pdt,xps, odt, ods, odp, dfc, xls, ppt,

docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tit, [itF, geotitf, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, lnp4, m4a,

mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,7z, hLml, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,

XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

13. Zamawiajqcy zgodnie z S 3 ust. 3 ww. Rozporzqdzenia okreSla intormacje na temiit kpdowania i

czasu odbioru danych tj.:
13.1. Plik zatqczony przez Wykonawcq na Plattormie Zakupowej i zapisany, widodzny jest w

Systemie, jako zaszytrowany - tormat kodowania UTF8. Mo2liwo6i otworzenia pliku dogtqpna jest

dopiero po odszyFrowaniu przezZamawiajqcego po uptywie terminu sktadania otert"
14.1znaczenie czasu odbioru danych przez PlatFormq stanowi datq oraz doktadny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim lr6dtem czagu.

15. W przypadku wnoszenia wadium w Formie porqczenia lub gwarancji:

15.1. Oryginat dokurnentu wadium (porqczenia lub gwarancji), opatrzonego kwaliFikowanym
podpisem elektronicznym os6b upowaznionych do jego wystawienia, Wykonawca skiada zatqczajqc

na Platformie w zakladce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokumr:nt"]

Jednocze(nie Zamawiajqcy inFormuje,2e przepisy us[awy PZP nie pozwalajq na jakikolwiek iriny kontakt
- zar6wno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionymi do porozurniewania siq z Wykonawcami - niz
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 0znaczafo,2e ZamawiajEcy nie bqdzie reagowat na inne Formy

kontaktowania siq z nim, w szczeg6lno6ci na kontakt teleFoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

R0zDztAt vilt. WYMAGANtA D0Tycz4cE wADtuM

1. Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium
00/100 ztotych).

w wysokoSci: 200 000,00 zt (stownie: dwleicie tysiqcy

2. Wadium moze byc wniesione w:

1) pieniEdzu;

2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6idzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytotruej, z tym ze

porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqznym;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

gwarancjach bankowych;

porqczeniach udzielanych przez podmioly, o kt6rych mowa w art.5 b ust.5 pkt 2
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo(ci (Dz. U,

poz.275 z p6in, zm.)

ustawy z dnia 9

?\

4)

s)

z J007 r. Nr42,

3. Wadium w tormie pieniqdza nalezy wnie6i przelewem na konto w Banku Sp6tdzielczym w
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Sierakouficach,nr rachunku: 47 8324 0001 0000 0358 2000 00/$0, z dopiskiem na przelewie:

,,Wadium w postqpowaniu SUE.271 .2.2019 /Modernizacja instalacji cieptej wody u2ytkowej
budynk6w mieszkalnych oraz budynk6w uiyteczno6ci publicznej poprzez dostawq i monta2
instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepla wrazz budowq oSwietlenia ulicznego solarnego
i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno".
Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastqpuje z chwilq uznania irodk6w pieniqZnych na

rachunku bankowyrn Zamawiaj4cego, o kt6rym mowa w rozdz. Vlll.3 niniejszej SIWZ, przed uptywem
terminu sktadania oFert (tj, przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
sktadaniq oFert).

Zamawiajqcego zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w tormie:

1) pieniqznej - dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostanie zatqczony do oferty;

2) innej niz pieniqdz - zgodnie z instrukcjqzawartqw rozdziale Vll pkt. 13

W treSci gwarancji/porqczenia winno wynikai bezwarunkowe na ka2de pisemne zqdanie zgloszone przez

Zamawiajqcego w terminie zwiqzania oFertq, zobowiqzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajqcemu
petnej kv',1oty wadium w okoliczno5ciach okreilonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

Oferta wikonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w spos6b nieprawidtowy zostanie odrzucona.
0kolicznoi(ci izasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpiedzenia nalezytego wykonania umowy okre5la ustawa PZP.

R0zDzrAr rx. TERMTN zwt4zANtA 0FERTA

1. WykonaWca bqdzie zwiqzany otertq przez okres 50 dni. Bieg terminu zwiqzania oFertq rozpoczyna siq

wrazz uptywem terminu sktadania otert. (art. 85 ust, 5 ustawy PZP).

2, Wykonavyca moze przedtuzyi termin zwiqzania oFert4, na czas nlezbqdny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek ZamawiajEcego,z tym, ze Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na

3 dni prTed uptywem terminu zwiqzania otertq, zwr6cii siq do Wykonawc6w o wyraZenie zgody na
przediulenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60 dni,

3. Odmow;i wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania otert4 nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtu4enier terminu zwi4zania oFertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno(ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony

okres zviliqzania otertq. Jezeli przedtuzenie terminu zwiEzania oFertq dokonywane jest po wyborze
oterty nqjkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, kt6rego oFerta zostata wybrana jako najkorzvstniejsza,

ROZDZIAI X. ()PIS SP(IS()BU PRZYGOTOWYWANIA ()FERT

Wykona(ca rnole zlo2y( tylko jednq oFertq.

0Ferta musi byi zabezpieczona wadium.
Oferta mgsi zawierai nastqpujqce o5wiadczenia i dokunenty:
3.1. Formularz oferty,sporzqdzony wg wzoru Formularza oterty stanowiqcego zatqcznik nr 1 do

SIWF. Przedmiotowy zatqcznik nr 1 jest wytqcznie materiatem poglqdowym, stanowiqcym
odw2orowanie tre6ci zawartej w elektronicznym Fclrmularzu oFerty PlatFormy zakupowej Gminy
Sierakowice. OFertQ nalezv ztozyi wytqcznie w postaci elektronicznej za poirednictwem PlaiFormy
zak!powej Gminy Sierakowice. Formularz oterly nie podlega uzupetnieniu na zasadach
regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp;

3,2. Jedrpolity Europejki Dokument Zam6wienia (JEDZ) sporzqdzony wg wzoru JEDZ stanowiqcego
zak{cznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotowy zatqcznik nr 2 jest wytqcznie materiatem poglqdowym,

stanowiqcym odwzorowanie treici zawartej w elektronicznym JEDZ Ptattormy zakupowej Gminy

5.

6.

1.

2.

3,
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Sierakowice. JEDZ nalezy ztozyi wvtqcznie w postaci elektronicznei za po6rednir:tweim Plattormy
zakupowej Gminv Sierakowice

3.3. zobowi4zanie podmiot6w trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbqdnycfj zasob6w na
potrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz. V, 1. 2) a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytudcjach oraz w
odniesieniu do niniejszego zam6wienia, lub jego czq6ci, bqdzie polegai na zdolnoiciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji tinansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,

niezale2nie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunk6w prawnych (zgodnie z opisem
w rozdziale V pkt. 3 i 4 SIWZ);

3.4. petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o

udzielenie zam6wienia, ewentualnie umowa o wsp6tdziataniu, z kt6rej bqdzie wynikai
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze byi ustanowiony do repiezentowania
Wykonawc6w w postqpowaniu albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno byi sporzqdzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwhliFikowanym
podpisem elektronicznym;

3.5. dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oterty (oryginat w postaci dokumentu
elektronicznego) wzglqdnie do podpisania innych o6wiadczei lub dokument6w sktadgnych wraz z
otertq, chyba, 2e Zamawiajqcy mo2e je uzyskai w szczeg6lno6ci za pomocE bezptatnych i

o96lnodostqpnych baz danych, w szcze96lno(ci rejestr6w publicznych w rozumierliu ustawy o

informatyzacji dziatalno6ci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne 8, a Wykondwca wskazat
to wraz ze ztozeniem oterty;

3.6. oryginat gwarancji lub porqczenia, je6li wadium wnoszone jest w innej tormie ni2 pieniqdz, z

uwzglqdnieniem postanowiefr rozdz. Vlll niniejszego SIWZ,

Wykonawca zobowiqzany jest ztozyi za po6rednictwem PlatFormy podpisane przez osobyf umocowane
kwalitikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 3.1 -- 3.6 niniejszego
rozdziatu.

Wykonawca sktada otertq zgodnie z wymaganiami okre6lonymi w SIWZ. Tredi oFerty rnusi odpowiadai
tre5ci SIWZ.

OFerta winna byi sporzqdzona w jqzyku polskim i ztozona pod rygorem niewazno6bi w postaci
elektronicznej za poSrednictwem PlatFormy dostqpnej pod adresem:

hltps'/gminaslerat .

Korzystanie z Plattormy jest bezptatne.

OFerta wtaz z zatqcznikami powinna by( podpisana przez osobq upowaznionq do repfezentowania
Wykonawcy, OFerta powinna byi podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobq
uprawnionq, zgodnie z Formq reprezentacji Wykonawcyokre(lonq w rejestrze sqdowyrp lub innym
dokumencie, wtaSciwym dla danej tormy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobq umocowanq (na
podstawie petnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

9. 0tertq nalezy zlo2yi na PlaLFormie pod adresem: h!_tpS;/gminas_tsr3kAwXe-ezamaWfajaey.pl. w
zaktadce ,, OFERTY" do dnta 29.03.2019 r.do godz. 11:50.
9,1. OFertq natezy zloiy(. w nastqpujEcy spos6b:

9,1.1.Wykonawca sktada OFertq poprzezl

9.1.1.1. wypetnienie elektronicznego Formularza Oterty na PlatFormie zakupowej Gminy

Sierakowice (zgodnie z wzorem zatqcznika nr 1 do SIWZ),

9.1.1.2, wypelnienie elektronicznego Formularza JEDT na Plaltormie zakupowej Gminy
Sierakowice (zgodnie z wzorem zatqcznika nr 2 do SIWZ),

9.1.1.3. dodanie pozostatych dokument6w (zatqcznik6w) okre6lonych w niniejszej SIWZ, -
podpisanych kwaliFikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umo(owane.
Czynno(ci te realizowane sE poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokurnen!" i

4.

5.

6,

b.

wybranie docelowego pliku, kt6ry ma zostai wczytany.
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9.1.3.Wykonawca zatqczajqc dokument oznacza, czy jest on: ,,Tajny" - dokumenl slanowi
tajelmnice przedsiqbiorstwa" lub opcjq ,,Jawny" - niestanowiqcy tajemnicy przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
kon ku ren cj i.

9.1.AiWczytanie oterty wrazzzatqcznikami nastqpuje poprzez polecenie ,,Z162oferfq".
9.l.5iPotwierdzeniem prawidtowo zlolonej OFerty jest komunikat systemowy ,,0te:rta ztozona

poprawie" oraz wygenerowany raport z zakiadki ,,Oterty".
9.1.6f0 terminie ztozenia 0terty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na

Plattorrnie,
9.1.71P0 zapisaniu, plik jest w Systemie zaszytrowany. Je6li Wykonawca zamieScit niewta5ciwy

plik, mo2e go usunEi zaznaczajqc plik i klikajqc polecenie ,,usuli".
9.1.8fWykonawca sktada oFertq w formie zaszylrowanej, dlatego te2 Oterty nie sqwidoczne do

momentu odszytrowania ich przez Zamawiajqcego. lch treii jest dostqpna w raporcie
o[erty generowanym z zaktadki ,,0FERTY'.

9.2, Wykpnawca moze samodzielnie wycoFae ztozonq przez siebie oFertq. W tym celu w zaktadce

,,0F[RTY' nalezy zaznaczy( oFertq, a nastqpnie wybra( polecenie ,,wycoFaj oFerlq".
9.3. Po qptywie terminu sktadania otert, dodanie 0Ferty (zatqcznik6w) nie bqdzie mozliwe.

l0. Tastrze|qnie dotyczqce intormacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiEzany

iest zlo|\1t. w otercie w spos6b wyralnie okre(lajqcy wolq ich utajnienia. Dokumenty ,,stanowiqce
tajemnicq przedsiqbiorstwa" powinny zostai zatqczone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym

zaznaczef iem polecenia ,,Tajne". Wczytanie zatqcznika nastqpuje po1zez polecenie ,,Dodaj".

ROZDZIAT XI. MIUSCE ()RAZ TERMIN SKT.ADANIA I (ITWARCIA ()FERT

1. 0Fertq nple2v ztoiyi na Platformie pod adresem: https://gr_ninasierakowice.ezamawiajacy.pl w
zaktadcq ,,0FERTY' do dnia 29.03.2019 r. do godz. 11:50.

1.1.0twarcie oFert nastqpi popvez upublicznienie wczytanych na PlatFormie 0tert w dniu
29.03.2019 r. o godz. 12:00.

2. InFormacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiajqcego
(www;Le1alc,Wlqe.blqlqlyn.tr_e!) oraz na Plattormie w zaktadce ,,Dokumenty zam6wienia" w folderze

,,lnformapja z otwarcia oFert" izawierai bqdzie dane okre(lone w art.86 ust.5 Pzp.

R()ZDZIAI XII. (lPIS SP(}S(lBU (}BLICZENIA CENY

1. Wykonalvca okre6la cenq realizacji zamowienia poprzez wskazanie w elektronicznym tormularzu oterty
na Plattormie zakupowej Gminy Sierakowice tqcznej ceny ofertowej bruito za realizacjq przedmiotu
zamowignia w podziale na dwie pozycje objqte r6znymi obciqzeniami podatkiem od towar6w i ustug
tj. zakrepem objqtym 8% podatkiem VAT, jak r6wniez 23 % podatkiem VAT.

2. tqczna cena otertowa brutto musi uwzglqdniaf wszystkie koszty zwiqzane z realiz,acjq przedmiotu
zam6wiQnia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz wzorem umowy okre6lonym w niniejszej
SIWZ, w podziale na dwie pozycje

3. Cena m{si byi: podana i wyliczona wzaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada zaokrqglenia
- poni2ej 5 nalezy kofrc6wkq pominqd, powy2ej i r6wne 5 nalezy zaokrqglif w 96rq).

4. Cena otqrty winna byi wyrazona w ztotych polskich (PLN).

5. Jezeli w ilostqpowaniu zto2ona bqdzie oterta, kt6rejwyb6r prowadziiby do powstania u zamawiajqcego
obowiqzf<u podalkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu

11LL
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0ceny takiej oterty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug, 11t6ry miatby

obowiqzek razliczyt zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, skfadajqc otertq, jest

zobligowany poinFormowai zamawiajqcego, 2e wyb6r jego oterty bqdzie prowadzii do powstania u

zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru / ustugi, kt6rych

dostawa / iwiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoty

oodatku.

R0zDzlAr. xilt. oPrs KRYTERT6W, KT6RYM| ZAMAWTAJACY BIDZrE StI KTERoWAT PRZV WYBoRZT

(ITERTY, WRAZ Z PODANITM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SP(IS(IBU (ICENY (}FERT

1. Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego oterta bqdzie przedstawiata najkprzystniejszy

bilans kryteri6w oceny ofert (Cena oferty, okres Gwarancji orazskrdcenie Termihurealizacji
zadania). Za najkorzystniejszq zoshanie uznana oFerta, kt6ra uzyska najwiqkszq suhq punkt6w

wewszystkich kryteriach.
2. Zamawiajqcy wyznaczyt nastqpujqce kryteria i ich znaczenie.

Kryterium nr 1: Cena oferty (C) - waga 50 %.

Kryterium nr 2: okres GwarancjijakoSci na wykonany montaz, uzyte materiatv i zhmontowane

urzqdzenia(G) - waga 20 %.

c) Kryterium nr 3:skr6cenie Terminu realizacji zadania (T) - waga 20 %.

3. Warto6i punktowa dla kryterium wyboru obliczona zostanie wg wZ0ru:

.Gdzie:

WP - iloSi punkt6w przyznanych Wykonawcy

a)

b)

wp : (*..,) . (x,,,) . (H, ^)

Cn - najnizsza zaoFerowana Cena, spo6r6d wszystkich oFert nie podlegaiqcych odrzu(eniu,

Cro - Cena zaoFerowana w badanej otercie,

Guo - liczba punkt6w za okres Gwarancji badanej oterly,

Gm - mozliwa maksymalna do uzyskania ilo6i punktdw za okres Gwarancji.

Tuo - liczba punkt6w za skr6cenie Terminu realizacji zadania badanej oFerty,

Tm - mozliwa maksymalna do uzyskania ilo6i punkt6w za skr6cenie Terminu realizlcji
zadania.

1) Zasada przyznawania punkt6w zakryterium Cena oferty - w zwiq,zku z konieczno6ciq

przedstawienia ceny oterty w podziale na dwie pozycje objqte r6znymi obciq2enianlri podatkiem

od lowar6w i ustug tj. zakresem objqtym 8% podalkiem VAT, jak r6wnie2 23 % podatkiem VAT,

podany powyiej wz6r przyznawania punkt6w bqdzie stosowany pe_Zgl1nbgqqq_qg!

ofeflowych brutto obu pozycji tj. cena oferty brutto objqta podatkiem I'To+ cena oferty
brutto objqta podatkiem 23 %,

2) Zasada przyznawania punkt6wza kryterium okres Gwarancji jakoSci na wykon{ny monta2,

uiyte materialy i zamontowane urzqdzenia:

UWAGA: Wykonawca nie moie zaproponowad okresu Gwarancji jako6ci na

wykonany monta2, uiyte materiaty i zamontowane urzqdzeniakr6tsiego ni2 55
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miesiqcy. W przypadku zloienia ofert z okresem Gwarancji jako6ci na wykonany

ntontat, u2yte materiaty i zamontowane urzqdzeniakr6tszym ni2 36 miesiqcy,

oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treSciq SIWZ.W przypadku

zaoferowania przez Wykonawcq okresu Gwarancji przekraczajqcego 60 miesiqcy

Zamawiajqcy uzna, ie wykonawca oferuje 60 miesiqczny okres gwarancji.

0kres Gwarancji jakoici na
wykonany montai, u2yte
materiaty i zamontowane

urzadzenia

lloid pkt.

36 rn estecv 0

48m esiecv 10

60 miesiqcy IU

UWAGA: Niniejsze kryterium odnosi siq do urzqdzefi, podzespot6w,materiat6w
oraz wykonanego montaiu opisanychw Rozdz. lll pkt 25 lit b) niniejszego SIWZ.

3) Zgsada przyznawania punkt6wza kryteriumskr6cenie Terminu realizacji zadania:

UWAGA: W przypadkuzaoferowania Terminu realizacji zadania przekraczajqcego

31.10.2019 r. oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treSciq SIWZ. W

przypadkuzaoferowania Terminu realizacji zadania kr6tszego nii 30.09.2019 r.

Zamawiajqcy uzna, 2ewykonawca oferuje skr6cenie realizacji Terminu zadania do

50.09.2019 r.

Termin realizacji zadania llo56 pkt.

31.10.2019 r. 0

15.10.2019 r. 10

30.09.2019 r. 20

4. Maksymalna l,trczna liczba punkt6w jakq moze uzyskai Wykonawca wynosi
5. Za najkprzystniejszq otertq uznawai siq bqdzie ofertq spetniajqcq

przedstawiajqcq najwyzszq wartoSi punktowq za w/w kryteria wyboru.

- 100 pkt.

wymagania Zamawiajqcego

6.

8.

Punktacja przyznawana otertom w poszczeg6lnych kryteriach bqdzie liczona z doktadnoiciq do dw6ch

miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq otertq.
Zamawiqj4cv udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oterta odpowiadaf bqdzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w us;tawie PZP,oraz w SIWZ izostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyLroru.

JeZeli nig bqdzie nrozna dokonat wyboru oterty najkorzystniejszejze wzglqdu na to, ze dwie lub wiqcej
oterl prfedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny otert, Zamawiajqcy spo6r6d tych

ofert dokona wyboru oFerty z nilszq cenq (art. 91 ust, 4 ustawy PZP).

R()ZDZIAT XIV. INF(lRMACIE (l F(lRMAIN()SCNCH, JAKIE P()WINNY Z(}5TA6 D()PETNI()NE P(l

WYB(IRZE OFTRTY W CELU ZAWARCIA UM()WY W SPRAWIE ZAM(lWITNIA PUBLICZNEG(l
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1. 0soby reprezentujqce Wykonawcq przy podpisywaniu umowy powinny posiadai ze sob4 dokumenty
potwierdzajqce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bqdzie wynikai
z dokument6w zatqczonych do oFerty.

W przypadku wyboru oFerty zlo2onej przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj;1cych siq o udzielenie

zam6wienia Zamawiajqcy moze zqdai przed zawarciem umowy przedstawienia umow! regulujqcej

wsp6tpracq tych Wykonawc6w. Umowa taka winna okre6lai slrony umowy, cel dziatania, spos6b

wsp6tdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarnq
odpowiedzialno(i za wykonanie zam6wienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego

okres realizacji przedmiotu zam6wienia, gwarancji i rqkojmi), wykluczenie mozliwo6ci wypowiedzenia

umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z)ego cztonk6w do czasu wykonania zam6wierlia.
Zawarcie umowy nastqpl wg wzoru Zamawiajqcego.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonawca, kt6rego oFerta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla siq od

zawarcia umowy, Zamawiajqcy bqdzie m6gt wybrai otertq najkorzystniejszq spo6r6d pozoqtatych oFert,

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzq przestanki, o kf6rych mowa

w art. 95 ust. 1 ustawy PZP.

Zamawiajqcy pned podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglqdu w dokumenty
wymienione poni2ej:

. kopie uprawniefr budowlanych os6b wchodzqcych w sktad personelu Wyl(onawcy tzn.

kierownik6w rob6t lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalno6ciach, o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 04)-06),
. za6wiadczenia o przynalezno6ci kierownik6w rob6t, o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt

2) lit b. poz. ii 04)-06) niniejszej SlWZ,do wta6ciwej lzby samorzqdu zawodowego,

. cerLytikaV:iwiadectwo w zakresie doboru i montazu instalacji kolektor6w stonecznych,

wydane przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych lub jego autpryzowanego
przedstawiciela dla osoby, o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niniejszej

SIWZ orallub os6b o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 01) SIWZ,

lub

Swiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajqce do zajmowania siq eksploatacjq urzqdzei,
instalacji isieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane nA podstawie

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania kwaliFikacji przez osoby zajmujqce
siq eksploatacjq urzqdzefr, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z p6in. zmf), dla osoby,

o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) tit b. poz. ii 02) niniejszej SIWZ,

lub

dokument potwierdzajqcy, ze osoba o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii

02) orallub osoby, o kt6rych mowa wRozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niiiejszej SIWZ
jesVsqprzedstawicielem/ami producenta kolektor6w stonecznych lub podmiotu

posiadajEcego certyFikaV(wiadectwo autoryzacji w zakresie doboru i mont4zu instalacji
kolektor6w stonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych

lub jego autoryzowanego przedstawiciela,

certyFikat Europejskiego Systemu Szkoleir i CertyFikacji Instalator6w Pomp Ciepta (EUCERT),

dla osoby o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 03) niniejszej SIWZ orazllub
os6b, o kt6rych mowa w Rozdz, V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 01)

6. Wykonawca, kt6rego oFertq wybrano jako najkorzystniejszq jest obowiqzany do zawarcia umowy w
terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkqrzystniejszej

5.

oterty; zzaslrze2eniem art. 183 ustawy.
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Zamawiqiqcy moZe zawrzet umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uptywem terminow, o

kt6rych mowa w rozdz. XIV pkt. 6., jezeli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zostata zlo;:ona
tylko jedna oFerta.

Je2eli Wykonawca, kt6rego oterta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia unrowy w sprawie

zam6wignia publicznego Zarnawiajqcy mo2e wybrai oterhq najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostatych

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba 2e zachodzq przestanki, o kk6rych mowa w art.

93 ust. 1 ustawy.

Wykona{vca, ktory prowadzi dziatalno(i gospodarczq w Formie sp6tki z ograniczonq
odpowiedzialnoSci4, a zobowiqzanie do (wiadczenia wynikajqce ze zlo2onej oFerty stanowi warto(i
dwukrotnie przewy2szaj4cq wysoko6i kapitatu zaktadowego, zobowiqzany jest, najp6lniej w dniu
podpisarnia umowy, dostarczyi uchwatq zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu sp6tek
handlowych (Dz. U. 2017.1577 z p6in. zm.) lub wpis/odpis umowy sp6tki, zezwalajqcy na zaciqganie
takich zobowiqzair.

9.

zobowiqzany bqdzie do wniesienia zabezpieczenia
jej zawarcia, w wysoko6ci 10% ceny catkowitej

a.

5.

6.

8.

9.

RozDztAt xv. WYMAGANTA D0TyczAcE zABEzptEczENtA NAIEZnEG0

WYKONANIA UM(IWY

1. Wykonav,vca, kt6rego oterta zostanie wybrana,

nalezytego wykonania umowy najp6lniej w dniu
brutto podanej w oFercie.

2. Zabezpieczenie moze byi wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastqpujqcych
tormach:

a\ nipni:dzrr.

b) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej, z tym

2e 4obowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqznym;

c) gwqrancjach bankowych;

d) gwqirancjach ubezpieczeniowych;

e) porQczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9ligtopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U.22016 r.,

pozl 359),

3. ZamawipjEcV nie wyraia zgody na wniesienie zabezpieczenia w tormach okre6lonych art. 148 ust. 2
ustawv FZP.

W przypadklu wniesienia zabezpieczenia w Formie pieniq2nej Zamawiajqcy przechowa je na

oprocen(owanym rachunku bankowym.

Z tre6ci zabezpieczenia przedstawionego w tormie gwarancji/porqczenia winno w1lnikai, ze bank,
ubezpieizyciel, porqczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajqcego wlerminie maksymalnie 30 dni od

pisemnego 2,qdania kwotq zabezpieczenia, na pierwsze werzwanie Zamawiajqcego, bez odwotania, bez

warunk{, niezaleznie od kwestionowania czy zastrze2eri Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawipjqcego jest uzasadnione czy nie.

W przypEdku, gdy zabezpieczenie, bqdzie wnoszone w tormie innej ni2 pieniqdz, Zamawiajqcy zastrzega
sobie prpwo do akceptacji projektu ww. dokumentu,

Zamawigjqcv zwr6ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez

Zamawiijqcego za nale2ycie wykonane.

Kwota pbzostawiona na zabezpieczenie nie moze przekroczy(.30% wysoko5ci tegoz zabezpieczenia.

Kwota, q kt6re mowa w pkt, B powy2ej zostanie zwr6cona nie p6lniej niz w 15 dniu prl uptywie okresu
rqkojmi za wady.



xvr. rsToThrE DLA sTRoN posTANowrENrA, monr zosTANA t,vpRolvADzoNE D0 rnr$cr
ZAWITRANEJ UM()WY W SPRAWIT ZNMOWITNIA PUBLICZNEG(). OCONT WARUNKI UM()Ill|Y ALBO

wzoR uM0Vl|Y, JEztil ZAMAW|AJACY WYMAGA 0D WYK0NAWCY, ABy ZAWART Z Ntli,| UM(IWE

W SPRAWIE ZAM()WITNIA PUBTICZNIGO NA TAKICH IilARUNKACH.

Projekt umowy, stanowi Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo6( zmiany istotnych postanowiefr umowy, na skutell wystqpienia
ponizszych okolicznoSci mogq dotyczyi nastqpujqcych jej element6w:

1) terminu wgkonania zarnowienia:

a)

b)

c)

istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej powodujqce konieczno6e vVprowadzenie

zmian w dokumentacji technicznej, skutkujqce brakiem mozliwo$ci dotrzymania

pierwotnego terminu zakoirczenia realizacji zawartej umowy;

z uwagi na rozszerzenie zakresu rob6t dokonanego w zwi4zku z art. 144

ustawy PZP lub wystqpienie koniecznoici wykonania rob6t zamiennych;

rst. 1 pkt. 6

okolicznoSci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili Iej zawarcia,

takich jak: wystqpienie wyjqtkowo niesprzyjajqcych warunk6w atmosFerycznych

uniemo2liwiajqcych prowadzenie Prac (tj nawalne opady deszczu cr wlp6tczynniku

natqzenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury poni2ej -7"C, silne i porlwiste wiatry

powyzej 60 km/h), wynikajqce z wad opisu przedmiotu zam6wienia u.iawrtriajqcych siq

dopiero po rozpoczqciu procesu inwestycyjnego, spowodowane wystqpieniem

niezinwentaryzowanych ukrytych obiekl6w budowlanych, przeszk6d gbologicznych,

odkryciem niewybuch6w iniewypat6w oraz innych przeszk6d utrudnfajqcych lub

uniemozliwiajqcych prowadzenie prac w zgodzie z opisem zam6wienia, zasadami wiedzy

technicznej i wtaSciwymi przepisami, wynikajqce z postqpu technicznego umQ2liwiajqcego

zastosowanie nowych rozwiqzan technicznych itechnologicznych z korzySciq dla

zamawiajqcego;

d:ziatania os6b trzecich uniemozliwiajqcych wykonanie prac, kt6re to dziatania nie sq

konsekwencjq winy kt6rejkolwiek ze Stron,

koniecznoSi uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowanib inwestycji:

danych, zg6d lub pozwoleri os6b trzecich lub wta6ciwych organ6w,

wstrzymanie realizacji prac objqtych umowq, co uniemozliwia terminowe zakofrczenie

realizacji przedmiotu umowy,

niemo2liwo6i niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkri:rzystniejszej

oterty w zwiqzku z wniesionym odwotaniem,

h) zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, norm w zakresie majqcym wptyw

na realizacjq przedmiotu zam6wienia lub 6wiadczenia stron,
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1,

2.

d)

o\

i) wystqpienie sity wyzszej, przez kt6rq rozumiei nalezy zdarzenie zewnqlrzne w$bec tqczqcej

strony wrQzr prdwDeJ:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- kt6rego strony nie mogty przewidziei przed zawarciem umowy,

- kt6rego nie mozna uniknqi, ani kt6remu:;trony nie mogty

zachowaniu nale2ytej starannoici,

zapobiec przy
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- ktorej nie mozna przypisai drugiej stronie;

Za sitq wvzszq warunkujqcq zmianq umowy uwa2ai siq bqdzie w szczeg6lno6ci:

pow6d2, pozar i inne klqski 2ywiotowe, zamieszki, strajki, atalli terrorystyczne,

dziatania wojenne, nagte dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub skazenia.

slirocenie terminu zakofrczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

konieczno(i wykonania prac archeologicznych, konserwatorskich na terenie prac.

term'tn6w platnoici:

a) nieprzewidziany brak piynno6ci Finansowej u ZanrawiajAcego,

b) wvstqpienie sity wyzszej,

c) zmiana terminu wykonania zam6wienia

paraipetr6w przedmiotu zam6wienia:

a) istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej, r6wniez te polegajqce na niezgodnoSci

dokumentacji z przepisami prawa,

b) konieczno5f aktualizacji rozwiqzai ze wzglqdu na postqp technologiczny lub gdyby

zastosowanie przewidzianych w dokumeniacji technicznej rozwiqzafr grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystqpienie odmiennych od przyjqtych w dokumentacji technicznej warunk6w

geotechnicznych lub terenowych, w szczeg6lnoSci istnienia niezinwentaryzowanych

podziemnych sieci, instalacji, urzqdzen, obiekt6w budowlanych itp.,

d) zmiany w obowiqzujqcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bqdzie dostosowanie

tre5ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

e) wystqpienie sity wyzszej.

t) w zwiqzku z mozliwoSciq rezygnacji czq(ci BeneFicjent6w bezpoSrednich (uzytkownik6w

instala{i)z udziatu w projekcie,,OZE dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej

niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno" zamawiajqcy zastrzega mozliwoSi

niewykonania catoici przedmiotu zam6wienia lub zmian przedmiotu zam6wienia.. W

zwiqzku z powyzszym Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wystqpienia mozliwo6ci nie

zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zam6wienia lub zmian przedmiotu

zam6wienia.

4) wgnaSrodzenia:

a) urzqdowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czq6ci wynagrodzenia za prace, kt6rych

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

ptzyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznoSci powodujqca,2e

wykonanie czqici zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidziei w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

w zwiqzku z ograniczeniem zakresu prac przez Tamawiajqcego. W takim przypadku

wysoko6i wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

w zwiqzku z rnozliwoiciq rezygnacji czqSci Beneticjent6w bezpo(rednich (uzytkownik6w

instalacji)z udziatu w projekcie,,OZE dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej

b)

d)
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niskiej emisji w 6minie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno" eamawiajqcy zastrzega mozliwo6t

niewykonania catoSci przedmiotu zam6wienia lub zmian przedmiotu zam6wienia, W

zwiEzku z powyzszym Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wyst4pienia mozliwo5ci nie

zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zam6wienia lub zmian przedmiotu

zam6wienia.

e) w przypadku otrzymania interpretacji indywidulanej Krajowej Intormacji Skarbowej, kt6ra

wykaze, 2e ztolona oFerta w postqpowaniu, na podstawie kt6rego podpisdno niniejszq

umowq, bqdzie prowadzita do powstania u zamawiajqcego obowiqzku prldatikowego tzw.

,,odwrotnego obciq2enia VAT" zgodnie z przepisami o podatku od towa16w i ustug(Dz. U. z

2018 poz. 2174). W takim przypadku to zamawiajqcy bqdzie miat obowiqzek rozliczyi

podatek VAT zgodnie z tymi przepisami.

5) podwgkonawstwa:

a) zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez

5.

Zamawiajqcego),

c) zlecenie czq6ci prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia ipo
akcep tacj i przez Tamaw i aj qce go),

d) rezygnacja z podwykonawcy.

Nadto Zamawiaj4cy przewiduje moZliwo(t zmian umowy w przypadku wystqpienia co najmniej jednej

z okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zam6wiefr public{nych.

W przypadku wystqpienia okolicznoSci wskazanych w ust.2 pkt 1) umowy, skutkujqcych niemozno6ciE

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten mo2e ulec przedtuzeniU, nie dtu2ej

jednak ni2 o czas trwania tych okoliczno6ci.

W przypadku wystqpienia okolicznoSci stanowiqcych podstawq do zmiany postanovjvieh umowy

Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego poinFormowania o tym takcie Zamqwiajqcego i

wystqpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

6. Jezeli Zamawiajqcy uzna,2e okolicznoSci wskazane przez WykonawcQ jako stanowi4ce podstawq do

zmiany umowy nie sq zasadne, Wykonawca zobowiqzany jest do realizacji zadania zgodnie z

warunkami zawartymi w umowie.

7. Powyzsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na kt6re Zamawiajqcy moze wyraziI zgodq. Nie

stanowiq natomiast zobowiqzania Zamawiajqcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

XVII. P(IUCZENIT O $R(IDKACH ()CHR(INY PRAWNIJ.

Ka2demu Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego

zam6wienia oraz poni6st lub moze ponieSf szkodq w wyniku naruszenia przez Zalnawiajqcego
przepis6w ustawy PZP przystuguj4 Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale Vl uslawy PZP jak

dla postqpowah powy2ejkwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.

11 ust.8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przystugujqr6wniez qrganizacjom

wpisanym na listq, o kt6rej mowa w arL. 154 pkt 5 ustawy PZP.

1.

XVIII. KTAUZULA INFORMACYJNA R(lD()
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Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Sierakowice, zwana dalej: ,,Administratorem".
Mo2esz skonfaktowai siq z Administratorem piszqc na adres: 83-340 Sierakowice ul. Lqborska 30 lub
pocztq elektronicznq na adres sierakowice@sierakowice.pl albo telefonujqc pod numer: 58 681-95-00.
Mozesz skontaktcrwai siq z administratorem za poirednictwem powotanego Wzez niego inspektora ochrony

danych: Pan [-ukasz Gotda piszqc na adres: inspektor@sierakowice.pl.

1. Podstawq przetwarzania Twoich danych jest ztozenie oFerty w celu zawarcia umowy z

Adminisfratorem, a po jej przyjqciu przez Administratora umowa pomiqdzy Tobq a A,dministratorem,
zwana dalej: ,,Umowq", dla wykonania kt6rej przetwarzanie Twoich danych jest niezbrqdne.

2. Twoje dane osobowe jak r6wniez dane os6b wskazanych przez Ciebie w zwiq,zku z ich uczestnictwem
w zawafciu i/lub realizacjq umowy przetwarzane sq wytqcznie dla cel6w zwiqzanych z zawarciem,
realizacjI Urnowy, w tym jej rozliczeniem.

3, Podanle danych osobowych nie jest obowiqzkowe, jednakze ich niepodanie spowoduje,2e zawarcie i

realizacjp Urnowy bqdq niemozliwe,
4, Twoje dane bqdq przechowywane nie dtuzej niz jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia

rozwiqz;inia, wykonania umowy lub dtuZej, w przypadku postqpowafr spornych (polubownych lub
sqdowych) - do czasu ich prawomocnego ukofrczenia.

5, Administrator przekaze Twoje dane nastqpujqcym odbiorcom: podmiotom zajmujqcym siq obstugq
intormafyczna Administratora, rewidentowi badajqcemu sprawozdanie tinansowe Administratora,
organom administracji skarbowej, podmiotowi prowadzqcemu archiwum zaktadowe Administratora,
organom prowadzqcym kontrole udzielanych zam6wien publicznych, podmiotom, kt6re w zwiqzku z

doFinan{owaniem inwestycji prowadzq kontrolq zawartych um6w.
6. Masz prBwo zqdai od Administratora dostqpu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i

usuniqcia, a takzr: prawo do ograniczenia przetwarzania danych za wyjqtkiem usuniqcia danych
zio2onych w zwi4zku z ubieganiem siq i uzyskaniem zam6wienia publicznego.

7. W zwiqzku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przystuguje Ci prawo

wniesieriia skargi do organu nadzorczego.

8. W opaqciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bqdzie podejmowat wobec Ciebie

zautom;ityzowanyr:h decyzji, w tym decy4i bqdqcych wynikiem proFilowania.

9. Adminisfrator nie zamierza przekazywai Twoich danych do pafistwa trzeciego ani do organizacji
m iqdzyn grodowych.

xrx, TNF0RMA0JA D0TYCZACA PRZETWARZANTA DANYCH 0S0B0WYCH

Odbiorcq Panri/Pana danych osobowych bqdq upowaznieni pracownicy Gminy Sierakowice oraz sp6tka
Otwariy Ryndk Elektroniczny S.A. siedzibq w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanq do

Rejeslru Przedsiqbiorcriw Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st,
Warszawy w Warszawie Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS:

0000041441, REGON:017282436, NIP: 526-25-35-153, jako wta5ciciel Plattormy Zakupowej, na kt6rej
Gmina Sieraliowir:e prowadzi postqpowania o udzietenie zam6wienia publicznego, dziatajqlq pod adresem:
h ttps://gm in dsierakowice.ezam awiajacv.p L

xx. zAr4czNrKl

1. Zatqczni( nr 1 - Wz6r [ormularza ofertowego (do wypetnienia na Plattormie Zakupowej).

2, Zatqczni( nr 2 - Wz6r Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam6wienia (do wypetnienia na
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Plattorm ie Zakupowej).

3. Zatqcznik nr 3 - Projekt umowy.

4. Zafqcznik nr 4 - Dokumentacja techniczna.

5. Zatqcznik nr 5 - Wykaz dostaw.

6. Zatqcznik nr 6 - Wykaz os6b skierowanych do realizacji zam6wienia.
7. Zaiqcznik nr7 - O6wiadczenie o przynale2noSci lub braku przynale2no6ci do grupy kapitaltowej.

a . ZatEcznik nr 8 - Zobowiqzanie podmiotu trzeciego.

9 . Tatqcznik nr 9 - O6wiadczenie na temat wyftsztatcenia i kwaliFikacji zawodowych wykonartycy lub kadry

kierown i czej wykonawcy.
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