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na

Modernizacia instalacji c.w.u. budynkriw mieszkalnych 0raz budynkriw ulyteczno{ci
publicznej poprzez dostawg i montai instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepla wraz

z budowq o(wietlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy

i Sulgczyno

ZNAK SPRAWY - SUE.271.2.2019

I}()STAWY

o wartosci ponizej kwot okre:ilonych w przr:pisach wydanych na podst. art. 11 usl.8 ustawy
z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo zarnowien publicznych

(Dz. U.2017 .1579 j.t. z p(r2n. zrn.)

Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq siq doktadnie z tre:iciq niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych intormacji i dokurnentow, oraz przedto2enia oterly nie

odpowiadajEcej wymaganionr okreslonym przez Zamawiajqcego.

Zatwierdzit:

......,:.,,

Kierown i k Zamawiajqcego

Sierakowice, dn. 11.03.2019 r.

Projekt pn. ,,OZE dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz agraniczenia niskieJ emisli w Gminle Sierakowice,
Kartuzy tSulqczy'no"lest wspolfinansowana ze Srodk6w funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Pomorskiego na lal:a 2014-2020. O3 priorytetowa: 10 Energia. Dzialanie 10.t13. Odnawialne 2r6dla energii, poddziatanie: 10.03.01.
Odnawialne 2r6dla energii - wsparcie dotacyjne wspdlfinansowanego ;t Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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R()ZDZIAT I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACTGO

Gmina Sierakowice
ul. Lqborska 30,

83-340 Sierakowice,

tel. / tax 58 681-95-00, 58 681-96-7:;
www.srerakowrce F

e-mai l: si erakowice@si erakowice.pl

NIP: 5891018894, REGON: 191674977

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

ROZDZIAT II. TRYB UDZIELENIA ZAM()WIENIA i INI()RMACJT (lc(lLNE

1. Niniejsze postqpowanie prowadzone je:;t w trybie przetargu nieograniczonego na prodstawie art.39
ustawy z dnia 29 s[ycznia 2004 r. Prawo Zamowieir Publicznych (Dz. U. 22017 r., poz. 1579 z poi6.

zm.) zwanej dalej ,,ustawq PZP".

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specyfikac.iq lstotnych Warunkow Zam6wienia, zwanq dalej

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

3. Niniejsze postqpowanie prowadzone jest wsp6lnir: przez samorzqdy gmin Sierak:owice, Karluzy i

Sulqczyno. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy PZP. Gmina Sierakowice, na podstawie unowy partnerskiej,
jest upowazniona do przeprowadzenia postqpowania iudzielenia niniejszego zamowienia w imieniu i

na tzecz gmin Kartuzy i Sulqczyno.

4. Warlosc zam6wienia przekracza r6wnowartoSci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 u:;[. 8 ustawy PZP.

Komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami w niniejszym postqpowaniu odbywa siq przy

uzyciu Platformy Zakupowej https://gminasrerakow ce.ez,amawialacy.pl. llekroc w dalszej czq:ici

Specyfikacji lstotnych Warunk6w,Zam6wienia jest mowa o ,,Platformie zakupowej" - nale2y przez to

rozumiei narzqdzia umozliwiajqce realizacjq procesu zwiqzanego z udzieleniem zamdwien publicznych

w tormie elektronicznej stuzqce w szczelg6lnoSci do przekazywania oFert, o5wiadczeilw tym jednolitego

europejskiego dokumentu zam6,wienia, zwane datej ,,Plattormq", ,,Plattormq zakupowq" lub

,,Systemem".

ROZDZIAT III. (lPIS PRZEDMI()TU ZAM()WITNIA

1. Przedmiolem niniejszego zamirwienra jest realizacja projektu pn. ,,OZE dla Kaszub
wgkorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Ominie Sierakowice, Kartuzg i
Sulqczgno" (umowa o dotinansowanie RPPM.I0.03.01-22-0053/16-00 z dn. 03.10.2018 r) W

ramach zam6wienia przewiduje sig monta2 3 roznych 2r6detlinstalacji wykorzystujtrcych odnawialne

irodta energii. Wykorzystywana bqdzie energia stoneczna (w technologii solarnej ifotowoltaicznej), a

takze cieplo powietrza.

2. W ramach niniejszego przedsiqwziqcia przewiduje siq dostawq imonta2 522 instal;rcji kolektor6w

stonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o tqcznej mocy 2 608,17kW. Planowana wielko6i

instalacji solarnych zostata przed:;tawiona w tabeli ponizej:



llo56 kolektor6w
w instalacji [szt.J
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2 vl
3 260
4 tzJ
5 39
6
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Razem 522
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Ponadio prz:ewiduje

przygotowania cieptej
mocy 669,90 kW.

siq dostawq imonta;i
wody uzytkowej (c.w.u.;

powretrznych oomp ciepta typu powietrze_woda do
w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, o tqcznej

4.

Rodzaj powietrznych pomp ciepla
typu powietrze-woda do c.w.u.

lloSd

zestaw6w

lszt.J

Minimalna
moc

grzewcza

lkWszt.l
z wbu{owanym zasobnikierm c.w.u. 232 2,3

dostawiana do zasobnikow pionowych

c.w.L. 5b
2,5

dostawiana do zasobnik6w pionowych

c.w.u 3
IJ

Razem 273

Zamowienie zaktada rowniez budowq oSwietlenia ulicznego wykorzystujqcego technologiq
fotowoltaicznq - 11 szt. w Gminie Sierakowice (lampy solarne i hybrydowe) oraz 40 szt. wGminie Kartuzy (lampy hybrydowe) o t;lcznej mocy pV: i3,77 kW. parametry oczekiwanego
oSwiellenia ulicznego:

a) moc turbiny wia[rowej - min. 100 W,
b) moc paneli Fotowoltaicznych nie nrniej niz 270 w dla jednej lampy,c) lampa - min. 20 W,

d) wysokosd masztu - max. 10 m,
e) 2ywotnoSi o(wietlenia - ok. j0 000 h.

w opisie przedmiotu zam6wienia rozdz.lll pkt 2 i3 Slwz zostaly zawarte dwa budynki: Kaszubskiego
Centrum Med'ycznego w Srerakowicach (zainstalowane zostanq kolektory stoneczne o tEcznej mocy ok.
31'61 kW) oraz Wspolnota Mieszkaniowa ul. Klubusia Puchatka 6 i8 w Sierakowicach (zainstalowane
zoslanqkolektorystoneczneotqcznej mocyok.31,61 kW).Zamawiajqcywymaga,abydlatychobiekt6w
przed przystqpieniem do dostawy i montazu in:;talacji opracowat dokumentacjq projektowq i przedtozyi
1q zamawiajqcemu celem jej akceptacji.
Projekt przewiduje lqcznie dostawq i monta2 instalacji solarnych i powietrznych pomp ciepia do
przygotowania cieptej wody uzytkowej na budynkach prywatnych w trzech gminach Sierakowice
(558 szi' instalacji), Kartuzy (110 szt. instalac,ii) i Sulqczyno (i2.5 szt. instalacii).

5

6.
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Zamawiajqcy ponadto wymaga, abv ok. 10 % instalacji (solarnych oraz powietrznych pomp ciepta do

c.w.u.) byto objqtych zdalnym monitoringiem pracy automatyki zainstalowanych urzqdzen. Nalezy

zastosowai internetowe sterowniki - urzildzenia, kt6re posiadajq nastqpujqce funkcjonalnosci:

a) mozliwo6i odczytu temperatur,

b) mozliwosi sterowania prac4 i moc,1 instalacji w zalezno6ci od wskazafr tempr:ratury w sposob

rr rFnmrFrrr:ntrou LU il { oL} LAr ry,

c) instalacje zoslanqwyposazonych w modem LAN, w ilo(ciach nie mniejszych niz t,vskazanych przez

Zamawiajqcego w tabeli poni2ej. Llrzqdzenia te majq za zadanie zapewnii zdalny nadz6r nad

sterownikami solarnymi i sterownikami pomp ciepta poprzez internet,

d) logowanie w sterowniku dostq;:ne z osobnego poziomu uzytkownika i serwisu

e) posiadajq dedykowan4 aplikacjq mobiln4 pozwalajqcq w zdalny spos6b nadzorowai pracq instalacji,

co najmniej w systemie android.

W oparciu o dane zebrane ze sterownik6rrv iprzeslane przez modem komunikacyjny LAN, Wykonawca

usrednieni wyniki i odniesie je odpovriednio do wszystkich instalacji objqtych zam6wieniem. Wykonawca

dokona prezentacji otrzymanych wynik6w przez siei internetowq 0N-LlNE, zwlaszczii informacji o

zbiorczej redukcji ilosci emitowanego C02 oraz ilcr(ci wyprodukowanej energii cieplnej. Wszystkie

wymagane Funkcjonalnosci muszq byi dostqpne bez rdodatkowych optat przez okres trwania gwarancji

na sterownik instalacii.

rd

(d
(E

llo56 kolektor6w w instalacji
[szt.l/rodzaj pompy ciepta

llo36 zestaw6w lszt.l

Minimalna llo56

modem6w LAN w
danej grupie
urzqdzefi [szt.l

2 91 J

3 260 26

4 tz) tl

5 39 lr

6 7 2

zl 1

-rdor=

. 
o.)

=
o_

z wbudowanym zasobni krem

c.w.u. min. 2,3 klW
?_32 23

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

38 4

dostawiana do zasobni <ow

pionowych c.w.u. min.13 kW
3

,]

Razem
',795 83

W zwiqzku z mozliwoSciE rezygnacli czisci BeneFicjent6w bezpo6rednich (uzytkownikriw instalacji) z

udziaiu w projekcie ,,02E dla Kaszult - wLlkorzustuwonie energetuki rozproszonej niskiej emisji w Gminie

Sierakowice, Kartuzg i Sulqczgno" ;zamar,viajqcy zastrzega mozliwo5i niewykonania cato5ci przedmiotu

zamowienia. W zwiqzku z powyzszym Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wysLqpienia mo2liwo:ici

nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zamowienia.

Szczegotowy opis przedmiotu zambwienia zawiera dokumentacja techniczna, ktora stanowi zalqczniki

nr 4 do SIWZ.

UWAGA! W lwigzf;t1z wgstqpowoniem w rarytach przedmiqtu 4m6wl9njq dw6ch q6gngch obcig2gfi
podatkiem od tor41ar6w i uslug tj. zakrglq objqtego 8% podatkiem VAT, jok riwniei 23 %

podatkiem VAT, Wykonotuco mqsi.skolkuloWot gfertq biorqc pod uwagg, ig:

9.
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a) cgna oJerlg pgdane w fgrmurarzu ofeqtpylgl obiqta 2J % stawkqpodgtku vAT dotygzg
4 a s t9 p lli gc g 9 17 o b i 9 ! lqw,o p i s a n g c t1 t1 rl tg i t o * 9 w g 9! qc z n i k q 4 r 4 :o. DZtgllqLl! 377/11 obrgb Siergkgyskq HULI, Jqnqwo 17b,b. Q1iqlkqnr 2971? qbrqb pu1d1oy1q,fuzclrgvyg 21,c. Dzialra lrt 9gg qbrgb sierokoluicq gr.Ks.g, sgchtq 2g siergkgwlce,d. Dziatka ny 2g6!7 obrqb Leszglgrl!<i_Sr:ic2e 66qg 40, 

l

e' DziqlkoJnr 459/1' 4?a5 qbrqb sierqkgwlcs, u!, Lqbors(a 34 sieyakowige,
f ' Szialka nr 225/1 olrgb sieraNouytce. ul. plzedtr;|ttni i,ii,rlitsowier,g. Dzigt!<a ny 5 /2 obrqb Kqrtu4g (193), u!, lttsrrza|tti*ifiiiro 1G Kartszg,h. Dzialkq Ltr g? qblgb Kaguzg E)_tll,, ZaqLkg*o ig Xofiri,it. Dzialka nr gA3 gbrqb Glusing, Glu1ir1o 1Q,j. Dziq!,s nr 64 obqqb Stqro Hu!o, !!aqa Hqta l,k. Dziofta ny J4S obrgb Mgzot4to_ul. (qrr!r!,.rJ a 5 Qlier2q2no,t. Dzlo;lka u s6/4 obrgb Ksrtuzg (105), u!, rrgrgar!fuirxi'i'o 2s Kq:tqzy,m' wSzgstf;icfi la!1tr4i q5-nlgtleua u[iqlego wylorzy.slujqcego technologig

fotoworlaiczne : 1r gzt, w Qrrrntq slerak-or41lce llampy ,otirn. I hybry{owe) o'uz{0 szt, w GminLe (arlUzy (larnpyiyblydoge),
b) cena ofevtg pola1a ry formutqr^ pferti*ai qajgtq 8 % 5lqwkqlodalku vAr eotgczgw'qst\igh pgzgslalych oblekt6w .opkanych sz919g6tov19 w zit,u;,ni!<a nr 4 niegjgtycfrW pk;t, o) pp!t, q-4r po)tyZej.

Uvqgglwszqdzie tam, gdzie w opisie przedmiol:u zamowienia wgstqpujq nazwrJ wlasne, dopuszcza sryodpowiednio: rozwiqzanio, elementg, materialg, urzqdzenia rownowa2ne. za-rownowa2ne uznoje siqrozwiqzania' iak rownie2 elementg, materialg, uizqdzenia o wlaiciwo6cioch funkcjonalngch i jakoiciowgch
takich samgch lub zbti2ongch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w opisie przedmtotu zamowienia, leczoznaczongch rnngm znakiem towarowgm, patentem lub pochodzeniem. przg czqm istotne jest to, zeprodukt rownowa2ng to produkt, ktorg nie iest identgczng,, toi:;a^g , produktem referencgjngm, aleposiado pewne, istotne dla zamawiaiqcego, zbli2one do-proiuktu refeiencqjnego cechg i porametrg.
/stotne dla Zarnawioiqcego cechg i parometrg, to takie, ktore pozworqzachowat wszgstkim projektowangm:o lnstalaciom, urzqdzeniom, wgrobom: ttarametrg i cechg pozwatalqtce' przede wszgstkim naprawidlowq wspolpracq z inngmi instalaciami i/lub ur.iqdzeniami ittua wgrobomi w sposobzalo2onq przez proiektonto oraz pozwalaiqce przg tgrn uzgskai parametrg nte gorsze odzalohonqch w opisie przedmiotu zomowienia:

' Elementom konstrukcgingm i konstrukcit)m: wsZrJstkie parametra nrc gorsze, ni2 zakladane.Zgodnle z wgrokiem Kraiowei tzbg }dwolowczei sggn. akt Kt(yuzp l,rooioa,,tJznaje siq, 2e ofertarownowa2na to taka, ktora przedstawio przed'mioi zamorvienict o wlaiciwasctach funkclonotngch i
lakoiciowtlch takich somgch tub zbti2ongch do tt1ch, kt6re zostalgt zakreilone w stwz, lecz oznaczongchinngm znakiem towarowgm, patentem lub pichodzeniem. przg czgm istotne jest to, 2e produktrownowa2ng to produkt' ktorg nie iest identgczng, to2somq z produktem referencg1num, ale posiadapewne, istotne dla Zamawiajqcego, zbliione do pr,ciuktu relelencg.l,nego cechg i parametrg,,.

uryqgalJe2eli w slwZ bqdi w zalqcznlkach do slwz zostalg wskozane iakiekolwiex nazwa producenta,
nazwg wlosne, znttki toworowe, patentg, normg czgr pochodzeile (moterialow lub urzqdzen), nole2g przgjq(,
2e Zamawiajqcg zowsze dopuszcza rozwiqzania rownowaine.
Celem niniejszego postqpowanio iest osiqgniqcie okreilonej w stwZ jokoici i funkcjonolnoSci, a nie nabgciemoterialow lub urzqdzen konkretnej marki lub producenta. Z tgch wzgtqdow iamawiajqcg dolo2gl nale2gtelstaronnosci, ob11 przedmiot zamowienio nie zostal opisang piez wskazonie znakow towarowgch, patentowIub pochodzenia, ;i-rodla lub szczegolnego procesu, ktore moglgbg doprowadzic do uprzgwltejowania lubwgeliminowanio niektorgch wgkonawcow lub proo'uktow. Jeieli, pomimo tego, okoze siq w jakimkolwiek
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miejscu SIWZ oraz w zalqcznikach do StW2l wgstqpujq takie wskazania, nie nale2g ich traktowat ioko

wrJmagan odnoszqcgch sig do przedmiotu zamowienia, a nale2g ie rozpatrgwa( wqlqczrrie w kategoriach

wskazon o charakterze informacgjngm (nie wiq2qcgch tlla wgkonawc6w). Z tgch wzglqdow, oferto, ktoro

nie bqdzie odpowiadala tgm wskazaniom nie bqdzie Lrznawana za niezgodna z treiciq SlW2: i nie zostanie

z tgch powodow odrzucona. Ciq2ar udctwodnienia, 2e material iest rownowa2ng w stosunku do wgmogu

okreilonego przez Zamawiaiqcego spoc;tAwa na Wgkonatucg.

8. Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowai zam6wienier na zasadach iwarunkach opisanych w projekcie

umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

9. Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zam6wien CPV:

09331100-9 Kolektory str:neczne do produkcji ciepta,

09552000-5 Instalacje stoneczne,

31520000-7 Lampy i oprawy o5wietleniowe
45300000-0 Roboty' instalacyjne w budynkach,

45311200-2 Roboty' w zakresie instalacji elektrycznych,

45316110-9 Instalacja unzqdzen o(wietlenia drogowego,

45331000-5 Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.

10. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwo(i sktadania ofelt czq6ciowych

11. Zamawiajqcy nie dopuslcza sktadania otert wariantowych.

1 2. Zamawiaj qcy n ie przewiduje zastosowa n ia aukq.1 r elektroqicznej.

15. Zamawiaj4cynie ptzqwlduje mozliwo:ici udzielenia Wykonawcy zam6wieir, o kt6rych mowa w art.67

ust. '1 pkl. 6, (tzw. zam6wier'r powl[aqanych) uslawy Pzp.

14. Zamawiajqcy nie wymaga osoblstego wykonalia pru:ez wykonawcq kluqzowycfi elementdw zqmowieni4.

15. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.

16. Wykonawca zobowiEzany jest do r,vykonania montaL2u urzEdzefr zgodnie obowiqzujqcymi przepisami i

normamt orazWzy zachowaniu przepi:s6w BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciqzliwosci prowadzenia

prac. Wykonawca gwarantuje takzel wykonanie pri:edmiotu zam6wienia pod kierownictwem osob

posiadajqcych wymagane przygotowanie zawodowe.

17. Wykonawca zapewnienia materiaty i urzqdzenia niezbqdne do wykonania pr:zedmiotu umowy,

posiadajqce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajEcrr na icl'r stosowanie. Transport materiatow oraz

dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzqd;len obciq2ajq Wykonawcq.

18. Wykonawca w trakcie dokonywania monta2u urzqdzeir zabezpiecza [eren prac majqc w szczegolnoSci

na wzglqdzie mienie bezposrednich uzytkournik6w jak i wtasne.

19. Wykonawca w trakcie wykonywania dorstawy z monla2em ponosi odpowiedzialno6i za bezpieczens[wo

swoich pracownikow oraz innych os6b znajrlujqcych siq w obrqbie prowadzonych prac.

20. Wykonawca zapewnia we wtasnyrn zakresre wyw6z i zagospodarowanie odpad6w.

21. Po zakonczeniu prac, ale przed ostatecznym odbiorem przez Tamawiajqcego Wykon;rwca zobowiqzany

jest do uporzqdkowania terenu prac v/raz z terenem przylegtym.

22. Tamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprotruadzenia aukcji

elektronicznej.

23. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrolu ko:;zt6w udzialu w postqpowaniu.

24. Tamawiajqcy 2Eda wskazania przez Wykonawcq w Formularzu oFertowym (tj.w Zat4czniku do

Zatqcznika nr 1 do SIWZ), czq6ci zarn6wienia, kt6rej wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom i

podania przez Wykonawcq firm podwykonawcow.

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

materialy i zamontowane urzqdzenia:

a) w odniesieniu do kolektor6w ston':cznyr:h na okres minimum 120 miesiqcy liczqc od dnia dokonania

odbioru koncowego.
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b) w odniesir:niu do pozostalego zakresu przednriotu zam6wienia tj. m.in. zasobnikow c.w.u., powietrznych
pomp ciepta, automatyki, armatury, latarni oi;wietlenia ulicznergo, wykonanego montazu - zgodnie ze
zlozonq ofertq jednak nie krocej niz 36 miesiqcy, liczqc od dnia dokonania odbroru koncowego. okres
rqkojmi wydiuza siq na okres obowiqzywania gr,rrarancji.
26' ZamawiajEcy nie przewiduje okre(lania w opisie przedmiotu zam6wienia wymagah zwiqzanych z
realizaciqzarnowienia, o ktorych mowa w art. 211 ust.4 ustawy pzp.
27' zgodnie z art' 29 ust' 5 ustawy PZP opis przedmiotu zamowienia sporzqdzono z uwzglqdnieniem
wymagah w zakresie dostqpnoSci dla osob niepelnosprawnych.
28' wykonawca oswiadcza, i2 przez caty okres obowiq,zywania niniejszej umowy zapewnr zgodno(a
przefwarzaniil danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczqcymi
ochrony danych osobowych i prywatno6cr.

29' w celu poiwierdzenia, ze oFerowane instalacje kolektor6w stonecznych odpowiadajq wymogom
okre6lonym prz€rz zamawiaiqcego, oczekuje siq od wykonawcy posradania:

o (dla kolerktora stonecznego) certytikaiu z5lodnosci solar Keymark certyFikat zgodnosci z normq pN-
EN 12975-1 ,,Stoneczne systerny grzev,tcze i ich elemernty - kolektory stoneczne - Cze6c 1:
wymagania o96lne" wraz ze sprawozdaniem z barlair kolektor6w przeprowadzonym zgodnie z
normq PN-EN lS0 9806,,Energia stonec;zna -Stoneczne kolektory grzewcze - Metody badair,, luo
europejski znak jakoici ,,Solar Keymark", nadane przez wtasciw4 akredytowanq jednosikq
certytikujqc4;

o (dla grupy pompowej) karty katalogowej potwierdzajqcq spetnianie przez oFerowany produkt
wymagan lechnicznych stawianychr w niniejszej Slwz, de:klaracjq zgodnosci oraz dla naczyn do
wody uzytkowej atest higieniczny F'ZH lub rownowa2ny dokument potwierdzajqcy pozytywnq ocenq
h igien icznq.

50' w celu potwierdzenia, 2e oferowarre pompy ciepta odpowiadajq wymogom okreslonym przez
zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

1) Etykiety r:nergeiycznej zgodnej z Rozporzqdzeniem delegowanym Komisji (uE) NR g1112013 z dnia
18lutego 2013 r oraz w Rozporzqdzeniem Parlamentu Eurcrpejskiego i Rady (uE) 201 7l1369z dnia
4 lipca '2017 r' ustanawiajqcym ramy ertykietowania enr:rgetycznego i uchylajqcym dyrektywq
2010/30/uE, potwierdzajqcq sezonowq etektywno(c energetycznq ogrzewania pomreszczen w klasie
AIt,

2) po[wierdzonych badan przez niezalezne ocl producent,r akredytowane laboratorium, na spetnianie
wymaElan normy PN-EN161 47:2012-04 ,,Pompy ciepta ze :;prqzarkami o napqdzie elektrycznym -
Badanie, raport oceny iwymagania dotycz:qce oznakowania pomp ciepta do przygotowania cieptel
wody uzytkowej",

31' w celu potwierdzenia, ze oferowane oswietlenie uliczne solarne odpowiada wymogom okreslonym przez
zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

' certyFikaiu wydanego wzezjednostkq notyFikowanq r,v UE lub deklaracjq zgodno(ci z wymogam
dyrektyw Unii Europejskiej ora zkarty ka[alogowej potwierrdzajqcej spernianre przez oFerowany
produkt wymagan technicznych stawianych w niniejszej Sl'yvZ wraz z zatqcznikiem nr 4 do slwZ
(dokumerrtacja techn iczna).

32'w celu polwierdzenia,2e oterowane o(wietlenie uliczne hybrydowe odpowiada wym'gom okreslonym
przez zamawralEcego, wymaga siq od wykonawcy posiadania:
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. certyfikatu wydanego Wzez jednostkq notytikowanq w UE lub deklaraciq zgodn,r5r:i z wymogami

dyrektyw Unii Europejskiej orazkarty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oFerowany

produkt wymagair technicznych stawianych w niniejszej SIWZ wraz z zaiEcznikierl nr 4 do SIWZ

(dokumentacja [echniczna).

ROZDZIAT IV. TERMIN WYKONANIA ZAMdWIENIA

Zamawiajqcy wymaga, aby zam6wienie zostato zrealizowane najp6lniej w terminie do 31 paidziernika

2019 r

RozDztAt v. WARUNKI uDZlAtu I''l P0STIP0WANlu

1.0 udzielenie zam6wienia mogE ubiergac siq Wykonawcy, ktorzy:

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

2) spetniajq warunki udziatu w postqpowaniu dotyczqt-e:

a) sytuacji ekonomicznej lub Finansowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

i. posiada irodki finansowe w wysokoici co najmniej 7 000 000,00 zt lub posiada

zdolno6d kredytowq w wysoko5ci co najmniej 7 000 000,00 zt.

ii. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej w zakresre prowadzonej

dziatalno(ci zwiqzanej z ptzedmiotem zam6wir:nia. Suma

gwarancyjnaubezpieczeniapowinna wynosid minimum 7 000 000,00 zt.

Warto5ci i dane ekonomiczne i finansower przedstawione przez Wykonawcq majq

potwierdziispetnianie przez: Wykonawcq warunk6w okreslonych przez Zamawiajqcego

powy2ej w niniejszym punkcie. Je2eli W'ykona\/ca przedsIawi wartoSci idane ekonomiczne

w innej walucieni2 PLN, wowczas Zamawiajqcy dokona przeliczenia wedtug:iredniego kursu

NarodowegoBanku Polskie6lo [NBP] obowiqzujqcego w dniu publikar:ji ogtoszenia o

zam6wieniu w Biulelynie Zamowien Publicznych.

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

i. zrealizowat:

- co najmniej jednq dostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajqcq nadostawie i montaiu 400 instalacji solarnychdo c.w.u. o wartoSci
min. 4 000 000,00 zt(nie dopuszczcr sig sumowonie mniejszgch, cztystkowgch dostaw

objqtgch odrqbnqmi umowami lub zleceniami)r,v okresie oslatnich trzech lat przed uptywem

terminu skladania oFert, a jezeli okres prouradzenia dziatalnoSci jest knotszy - w tym

o kresi e.

- co najmniej jednqdostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia tj.
polegajqcq na dostawie i monta2u 200 powietrznych pomp ciepla do c.w.u. o

warto6ci min. 2 000 000,00 zt (nle dopuszcza sig sumowonie mniejszg'ch, czqstkowgch

dostaw objqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniami)w okresie ostatnich lrzech lat przed

uptywem terminu skladania oFert, a je;ieli okres prowadzenia dziafalno!;ci jest krotszy - w
tym okresie,

- co najmniej jednq dostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajqcq na dostawie i montaiu 40 latarni oiwietlenia ulicznego solarnego
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i/fub hybrydowegoo wartoici min. 300 000,00 zt(nie dopuszcza siq sumowanie
mnieisztlch, czqstkowgch dostaw obiqtgch adrqbngmi umrowami lub zleceniamr,)w okresie
ostatnich trzech lai przed uptywem terminu sktadania oFert, a.yezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie.

ii. skieruje do realizacji zamowienia:

01)Dziesiqi trrijosobowych brygad instalator6w ztym, ze w skiad ka2dej z brygady
musi wchodzit co najmniej iedna osoba posiadajqca certyFikaViwiadectwo w zakresie
doboru i montazu instalacji kolektorow' stonecznych tuuTi powretrznych pomp cieptado c'w'u, wydane Wzez producen[a nrontowanych kolek[orow sionecznych/
powietrznych pomp ciepta lub jego autory;zowanego przedstawiciela albobqoqcym
przedslawicielem producenta kolektor6'w stonecznych/powietrznych pomp cieita lubpodmiotu posiadajqcego certytikaV5wiadectwo autoryzacli w zakresie doboru i
montazu instalacji kolektor(jw stonecznych/powietrznych pomp ciepta, wydany przez
producenia montowanych kolektor6w stonecznych lub jego autoryzowanego
przedstawiciela;

02)Koordynatora dostawy instatacji solarnych i oswietlenia ulicznego
spetniajqcego co najmniej jedno z wymagari okreitonych w ppkt. a), b), c) oraz
spetniajqcego wymaganie okreilone w ppkt. d):
a) posiada certytikaVswiadectwo w zakresie doboru i montazu instalacji kolektor6w
sionecznych, wydane przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych lub legoauroryzowanego przedstawir:iela,
b) jest przedstawicielem producenta koiek[or6w stonecznych lub podmiotu
posiadajEcego certytikaVsw'iadectwo autoryzacji w zakresie doboru imontazu
instalacji kolektorow slonecznych, wydany przr3z producenta montowanych kolektorow
stonecznych lub jego autory;:owanego przedstawiciela,
c) posiada (wiadectwo kwaliFikacyjne, uprawniajqce do za.lmowania siq eksploataclq
urzqdzeir, instalacji i sieci na stanowisku clozoru lub eksploatacji, wydawane na
podstawie rozporzEdzenia Ministra Gospodark:i, Pracy ipolityki Spotecznej z dnia 2g
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwaliFikacji
przez osoby zajmujqce siq ek,sploatacjq urzqd;ren, instalacji i sieci (Dz. U. Nr g9, poz.
828 z p62n. zm.),

d) posiada do6wiadczenie w realizacji r:o najmniej jednej dostawy odpowiada.,qce.l
zakresem przedmiotowi zamriwienia tj. polegajqce.l na dosiawie imontazu min.400
instalacji solarnych do c.w.u. o warto:ici min. 4 000 000,00 zt.

03)Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepta do c.w.u.posiadaiqcycertyFikai
Europejskiego Sysiemu Szkolrsn i Certytikacji Instaiator6w pomp Ciepta lruce ni;oraz
posiada doswiadczenie w rearizacji co najm,niej jednej dostawy odpowiadalqcel
zakresem przedmiotowi zam(iwienia tj. protegajqcej na dostawie imonta2u min.200
powietrznych pomp cieptado c.w.u. 0 wartosci min. 2 000 000,00 zt

04) Kierownika rob6t budowlanych bran2y sanitarnej tzn. osobq posiadalqcq
uprawnienia budowlane do kierowania robrrtami budowlanymi w specjalno5ci
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylaiyjnych,
gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub inne wazne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w tej specja.lnoSci, wydane na podstawie wcze6niej
obowiqzulqcych przepisow* oraz co najmniej 3 letnie doiwiadczenie zawodowe
(liczone od dnia uzyskania uprawnien budowlanych).

05)Kierownika rob6t budowlanych braniy elektroenergetycznej tzn.
osobqposiadaiqcquprawnienia. budowlane do kierowania robotami budowlanvmi w
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specjalno6ci inslalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi elektrycznych

ielektroenergetycznych lub inne wa2ne uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w tej specjalnosci, wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujEcych

przepisow* oraz co nalmniej S letnie doSwiadczenie zawodowe (l czone od dnia

uzyskania uprawniefr budowlanych).

06) Kierowania robotami budowlanymi braniy konstrukcyjnej tzn. osobq

posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyml w

specjalno5ci konstrukcyjno-budowlanej lub inne wa2ne uprrawnienia do

kierowania robotami br"rdowlanymi w tej specjalnoSci, wydane na podstawie wczesniej

obowiqzujqcych przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie doSwiadczenie zawodowe

(liczone od dnia Lrzysk;Lnia uprawnieir budowlanych).

Zamawiajqcy dopuszcza tqczenie poszczeg6lnych Funkcji pod warunklem spetnienia przez osobq

tqczqcq funkcjq wszystkich warunk6w wymaganych dla tych tunkcji.

*Wszystkie osoby bqdqce obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej, ktrire Wykonawca

wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod ktorych wymagane sE

uprawnienia budowlane, winny posiadat decy;zjq w sprawie uznania wymagan)/ch kwalifikacji do

wykonywania w Rzeczyposprolilej Polskiej tunkcji technicznych w budownictwie w zakresie

przedmiotu niniejszego zam6wienia zgodnie;r Ustawq z 18 marca 2008 r. o za:;adach uznania

kwalitikacji zawodowych nabytych w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 65).

Posiadane przez wlw Kluczovrych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny byc

zgodne z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawrr budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz

aktualnym obowiqzujqcym Rr:zpor;zqdzeniem lt4inistra InFrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze(nia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r., po2.1278

z p626. zmn.).

Zamawlajqcy uzna 0soby, ktrire posiadajq uzyskane przed dniem wej5cia w zycie ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamowieni;i, do petnienia

samodzielnych Funkcji lechnicznych w budownic[wie izachowaty uprawnienia do pelnienia tych

Funkcji w do[ychczasowym zakresie, jako spetniajEce przedmiotowy warunek.

2. Zamawiajqcy moie, na kaidym etapie postqpowania, uznad, 2e wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnoici, jeieli zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy

w inne przedsiqwziqcia gospodarcze wykonawcy moie mied negatywny wptyw na realizacjq

zam6wienia.
3. Wykonawca mo2e w celu poiwierdz,enia spetniania r,varunk6w, o ktorych mowa w ro;:dz. V. 1.2)lit. a-b

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czqSci,

polegai na zdolnosciach technicznycl'r lub zawodowyclr lub sytuacji Finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunkow prawnych.

4. Zamawiajqcy jednocze5nie informuje, i2 ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa w rozdz. V. 3. niniejszej

SIWZ wystqpi wylqcznie w przypadku kiedy,

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

zamawiajqcemu, ie realizujilc zam6wienie, bqdzie dysponowat niezbqdnynri zasobami tych

podmiotow, w szczeg6lno(ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiotow drr rlddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasobow na potrzeby reralizacji zam6wienia.

2) Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja Firansorrva lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez wykonawcq

10
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spefniania warunkow udziatu w postqpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzE wobec tegopodnriotu podstawy wykluczenia, o kt6ry'ch mowa w art.,24 ust. 1 pkt 13-22i ust.5 usiawy pZp.
3) w odniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztalcenia, kwalitikacji zawodowych lubdo(wiadczenia, wykonawcy mogE polegai na zdolno(ciach innych podmiotow, jesli podmioty te

zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktoryrsft te zdolnosci sq wymagane.

R(}ZDZIAT VA. P(IDSTAWY WYKLUCZINIA, () KTdRYCH M()WA W ART. 24 UST.5

Dod atkowo Z,rnr awi ai qcy przewi d uj e wykruczen i e wykon awcy,:

1) w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sEd uktadzie w postqpowaniu
restrukiuryzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycierli przez likwidacjq jego majqtku lub sqdzarz4dzil likwidacjq jego majqtku w trybie arL.332 usr:. 1 ustawy z dnia 15 ma.1a 2015 r. - prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. paz. 978, 1259, 151'.3, 1g:t0 i 1 g44 oraz z 2016 r. poz. 615 z p6in.
zmn') lutt ktorego upadtosi ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawr-y, ktory po ogloszeniu upadtosci zawartuktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacjq majqtku upad{egc, chyba ze iqd zarzq,lzit likwidacjq jego majqtku w trybreart' 366 r:sl' 1 ustawy z dnia 28 lutego 200:i r. - Prawo upad,tosciowe (Dz. U. 220l'5 r. poz.z33,g7g,
1166, 1259 i 1844 orazzZ0j6 r. poz. 615 zp6ih. zmn.);

2) ktory w:;posob zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodcrwe, co podwaza lego uczciwoii, wszczegolno:ici gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatan a lub razqcego niedbalstwa nie wykonatlub nienalei:ycie wykonat zam6wienie, co zamawiajqcy jest w s[anie wykazai za pomocE stosownych(rodk6w dor,vodowych;

3) jezeli wykorrawca lub osoby, o ktorych movt/a w art.24 ust. 1 pkt 14 ustawy pZp, uprawnione doreprezentowania wykonawcy pozos[ajq w relacjach okre6lonych w,art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy pZp
z'.

a) zamawiajqcym,

b) osobamiuprawnionymidoreprezentowaniazamauriajalcego,

c) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktore zlozyty o(wiadczenie, o ktorynr mowa ur art. 1Z ust.2a.
- chyba:ie jest mozliwe zapewnienie bezstronnoSci po stronie zamawiajqcego w inny sposob niz
przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postqpowaniu;

4) kt6ry, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nier wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniej:;za, umowq w sprawie zamowienia publicznego lr.rb umowq koncesji, zawarlq zzamawiaj'1cym, o kt6rym mowa w ar[.3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZlp, co doprowadzito do rozwiqzania
umowy lub zasqdzenia odszkodowania;

5) bqdqcego osob4 fizyczn4, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownikalub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego pc,petrrienie wymierzono karq aresztu,
ogranrczenia wolnoSci lub karq grzywny nie nizszq ni2 3000 ztrtych;

6) jezeli urzqdujqcego czlonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika sp6tki w spotcejawnej lub partnerskiej albo komplementariusza * tp6t., konrandytoviej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o k,torynr m0wa w pkt 5;7) wobec ktorego wydano ostatecznq decyzjq administracyjnq o naruszeniu obowiqzkow wynikajqcych zprzepisow prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tq decyzjq karq pieniqznq nie niz:;zq niz 3000 ztotvch;

8) kt6ry naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatnosci podatk6w, optat lub sktadek na ubezpreczenia spoteczne
lub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocq stosownych rirodkow dowodowvch.
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z wyjEtkiem przypadku, o ktorym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca

dokonat ptatno(ci naleznych podatk6w optat lub s;ktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

wrazz odsetkami lub grzywnami lub zawart wiqzqr:e porozumienie w sprawie sptat'y tych nalezno5ci.

R()zDztAt l/t. wyKAZ 0swtADcztN LUB D0KUMENToWW, PoTWIERDZAJACYCH SPEINIANIt

WARUNKoW UDZ|ATU W P0STIP0WANrU 0RAZ BRAK PoDSTAW D0 WYKTUCZENIA

4.

Wykonawca do oFerty zobowiqzany jest zloiyt, aktualne na dzien sktadania oFert, oSwiadczenie

stanowiqce wstqpne potwierdzeni,:. ze \Nykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spetnia warunki udziatu w postqpowaniu.

O6wiadczenie, o kt6rym mowa w pkt 1 (w Formie -lednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia

sporzqdzonego zgodn ie ze wzorem standardowego Formularza okre6lonego w rozporzqdzeniu

Wykonawczym Komisji Europejskiej w'ydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrekiywy 20141241UE,

zwanego dalej - ,,.JEDZ"), Wykonawca zobowia,zany jest przestai Zamawiaj4cemu w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalitikcwanym podpisern elektronicznym, zgodnie z zasadami okreSlonyml

w rozdz. Vll niniejszego SIWZ .

Szczegotowe intormacje zwiqzanr: z zasadami i sposobem wypeinienia JEDZ, znajdujq siq takze w

wyja6nieniach Urzqdu Zam6wien Publir:znych, dostqpnych na stronie Urzqdu, w Repozytorium Wiedzy,

w zaktadce Jednollty Europejski [rokument Zam6wienia.

W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zamowiernie przez wykonawc6w ,)E07" o ktorym mowa w

rozdz. Vl. pkt 1 niniejszej SIWZ sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siqr o zam6wienie.

Dokumenl ten ma potwierdzai:;petnianie warunkow udziatu w postqpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w ktorym keidy z Wykonawc6w wykazuje spetnianie warunk6w udziatu

w postqpowaniu oraz brak podsterw wykluczenia.

Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich pods[aw wykluczenia oraz spetrrienia - w zakresie, w jakim powoluje siq na ich zasoby -
warunk6w udziatu w postqpowaniu skfad jednolite dokumenty dotyczqce takze tych podmiotow. JEDZ

powinien byi wypetniony wylqcznie w zakresie vu jakim wykonawca korzysta z zasrrbow podmiotu

trzeciego (dot. spelniania w;rrunk6w udziatLr w postqpowaniu). O6wiadczenia podmiotow

udostqpniajqcych potencjat sktadane na tormularzu )EDZ powinny miei tormq dokumentu

elektronicznego, podpisanego kwaliFikowanym podpisem elektronicznym Wzezka2dy z tych podmiolow

w zakresie w jakim potwierdzajq okoliczno(ci, o l,rt6rych mowa w tresci art.22 ust. 1 ustawy PZP.

Nalezy je przesta( w postaci elr:ktronicznej opatrzonej kwaliFikowanym podpisem elektronicznym,

zgodnie z zasadami okreslonymi w Ro;:dz. Vll SlWi:.

5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia, we;zwie wykonawcq, ktorego oFerta zostata najwyzej

oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia

nastqpujqcych o5wiadczen lub dokumentow:

a) InFormacjq banku lub sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej potwierdzajEcej wysoko6i

posiadanych 5rodk6w tinansowych lub zdolnost kredytowq Wykonawcy, w w'ysoko6ci min. 7

000 000,00 zl- wystawionE nie wcze(niej niz 1 miesiqc przed upiywem terminu sktadania

otert;

b) Dokumenl potwierdzajqcy, 2e Wykonawca .jesI ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno:ici zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na :;urnq gwarancyjnq

w wysokosci minimum 7 000 000,00 zt;

c) wykaz dostaw (.1eden wspolny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych ofertq wspolnq-
sporzqdzony wedtug zatqcznika nr 5 do SIWZ), w przypadku (wiadczefr okresowych lub
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ciqgtych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3lat przed uprywem terminu skiadania
otert albo wniosk6w do dopuszczanie do udziatu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, \Ntd:.2 z podaniem ich wartoici, przedmiotu. dat
wykonania i podmiotow, na rzecz kLorych dostawy zostaty wykonane, oraz zalEczeniem
dowod6w okreSlajqcych czy te dostawy zostaty wykonane lub sq wykonywane nalezycie, przy
czyrn dowodami, o kt6rych mowa, sq reterencje bqdz inne dokumeniy wystawrone przed
podmiot, na rzecz kiorego ciostawy byty wykon'/wane, a w przypadku Swiadczen okresowych
lub ciqgtych sE wykonywane, a je2eli z uzasadnione j przyczyny o obiek[ywnym cnarakterze
wykonawca nie jest w stanie uzy:;kai tych rlokumentow - oswiadczenie wyronawc!; w
pnzypadku :iwiadczen okresowych lub ciqgtych nadal wykonywanych reterencje bqdl inne
drrkumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny byc wydane nie wczesniej niz 3
nrie:'iqce przed uptywem terminem sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzralu
w postqpowaniu;

d) wykaz os6b (.1eden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawcow skiadajqcych otertq wspolnq -
zSlodnie z zatqcznikiem nr 5 do SlWz), skierovlranych przez wykonawcq do realizacji
zam6wienia publicznego, wraz z inFormacjq na termat ich kwalitikacji zawodowych, uprawnieir,
doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbqdnych do wykonania zamowlenia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno(ci oraz inFormacjq o podstawie dysponowanra tymi
osobam i;

e) oSwiadczenie na temat wyksztatcenia ikwaliFikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierown iczej wykonawcy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wyklucz:enia Wykonawcy z udziatu w postqpowanru Zamawiajqcy
wezwie wykonawcq, kt6rego oterta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia * *yrn.,ronymterminie,
nie krotszyrn niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia nas[qpujqcych oswiadczeir lub dokumentow:

a) odpisu z wta(ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji iintormacji o dziatalnosci
gospodarczej' jezeli odrqbne przepisy wymaga.iq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy;b) zariwiadczenie wtaSciwego naczelnil<a urzqdu skarbo',vego potwrerdzajqce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatk6w, wystawionego nie i,l,czesniej ni2 3 miesiqce przed uptywem
terminu sktadania ofert lub inneglo dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtaSciwym organern podatkowym v/ sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzy'runami, w szczeglolno(ci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatno6ci lub wstrzymanie w catorici
wykonania decyzji wtasciwego 0rgdfl u;

c) zaiwiadczenie wta:iciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
lipotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczernia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajqcego, 2e wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wyslawionego nie wcze6nie I ni2 3 miesiqce przed uptywem terminu
sktadania otert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, zp wykonawca zawart
porozumienie z wta6ciwym organenr w sprawier sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzysk,at przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na ra[y zarlegtych pta[nosc lub wstrzymanie w cato6ci wykonania
decyzji wtasciwego orgdou;

d) inFormacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w ari.24 ust. 1 pkt 13,14i 21 ustawy pzp oraz, odno(nie:;kazania za wykroczenie na karq aresztu, w zakresie
okreslonym przez zamawiajqcego na podstavl'ie art. 24 ust. S pt<i S i 6 ustawy pzp,
wystawionej nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed uptyvuem terminu sktadania ofert:
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e) o(wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub

osta[ecznej decyzji adminislracyjnej o zalerganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek

na ubezpieczenia spotec:zne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub

decyzji - dokument6w potwierdzajqcych dokonanie ptatno5ci tych naleznosci wtaz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiq2qcego porozumienia w sprawie

splat tych nalezno6ci;

F) o6wiadczenia wykonawc)' o braku orzeczenia wobec niego tytutem 6rodka zapobiegawczego

zakazu ubiegania siq o zam6nrienia publiczne;

g) o(wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sqdu skazujqcego za

wykroczenie na karq ogranir:zenia wolno(ci lub grzywny w zakresie okreslonym Wzez

zamawiajqcego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;

h) oswiadczenia wykonawc)/ o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzli administracyjnej

o naruszeniu obowi4zkovv wynikajqcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska

lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajqcego na

podstawie art.24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP;

i) o6wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow ioptat lokalnych, o kt6rych

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. 22016
r. poz. 716 z poin. zm).

7. W celu potwierdzenia, 2e oFerowane dostawy odpowiadajq wymaganiom okreSlonym przez

zamawiajqcego ZamawiajEcy wezwie Wykonawcqr, klorego oFerta zostata najwyzel oceniona, do

zto2enia w wyznaczonymterminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenria nastqpujqcych

dokumen[ow:

a) (dla kolektora stonecznego) centyf ikatu zgodno6ci Solar Keymark certytikat zgodnosci z normq

PN-EN 12915-1 ,,Sloneczne sys[emy grzewcze i ich elementy - kolektorystoneczne - Czest

1: Wymagania ogolne" wtaz ze skroconym lub petnym (raport) sprawo:zdaniem z badan

kolektorow przeprowadzonym zgodnie z normq PN-EN lS0 9806 ,,Energia stoneczna -

Stoneczne kolektory grzewcze - Metody badan" lub europejski znak jako6ci ,,Solar Keymark",

n adan e przez wta:iciwq akredytowan q j ed n ostkq certyFi kuj qcq,

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

przez oferowany produkt wynragafr techrricznych stawianych w niniejszej SIWZ, deklaracjq

zgodno5ci oraz dla naczyn rlo wody u;lytkowej atest higieniczny PZH lub rownowazny

dokument potwierdzajqcy pozytywnq ocenQ higienicznq.

c) (dla pomp ciepta) etykierta energetyczna zgodnie z Rozporzqdzeniem delegowanym Komisji

(UE) NR 81V2413 z dnia 18 lutego 2013 r oraz z Rozporzqdzeniem Parlamentu

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

etykietowania energe[yczneglo i uchylajqcym dyrektywq 20101301UE, potwierdzajqca

sezonowE efektywno5i energertycznq ogrzewania pomieszczen w klasie A.

d) (dla pomp ciepta) potr,vierdzonych badair przez niezale2ne od producenta akredytowane

laboratorium, na spelnianie wymagafr n0rmy PN-EN151 47:2017-04 ,,Pompy ciepta ze

sprqzarkami o napqdzie elektrycznym - Badanie, raport oceny iwymagania dotyczqce

oznakowania pomp ciep.fa do przygotowania cieptej wody uzytkowej",

e) (dla o6wietlenia ulicznergo srrlarnego i hybrydowego) certytikat wydany przez jednostkq

notyfikowanq w UE lub deklaracjq zgodno6ci z wymogami dyreklyw Unii Europejskiej oraz

kartq katalogowa potwierdzaj;1cq spetnianie przez oterowany produkt wymagan technicznych

slawianych w niniejszej SIWZ
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8' iezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
zamiast dokument6w, o ktorych mowa w pkt.6, dla:
1) ppkt a-c) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma

sied;zi bq lub m iejsce zam ieszkan ia, potwierdzaiqce odpovrriedn io, ze;
a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktade[< na r.rbezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
albo 2e zawart porozumienie z wtascir,l'ym organem w sprawie sptat lych nalezno6ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatno(ci lub wstrzymanre w caiosci
wykonania wtasciwego organu;
b) nie otwarto jego rikwidacji anr nie ogtoszono upadtoici.

2) ppkt d) - sktada intormacjq z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny r6wnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w
ktoryrn wykonawca ma siedzibq lub mieljsce zamie:;zkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dotyczy intormacja albo dokument, w zakresir: okre(lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13. j4 i21
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pZp.

9' Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 8 ppkt 1) lit. b) i pkt 8 ppkt 2)powinny byi wystawione nie wcze(nie1
niz 6 miesiqcy przed uptywem terminu skladania otert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt g lit. a),
powinien byi wystawiony nie wczeSniej niz:i miesiqce przed uptywem tego termrnu.

10' Jezeli w kraju, w klorym wykonawca ma sierlzibq lub miejsce zamieszkania lub mie.ysce zamieszkania
ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydLaje siq dokument:6w, o ktorych mowa w pkt g, zastqpuje
siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oiwiadczernie wykonaw cy, ze wskazaniem, lub
oswiadczenie osoby lub os6b uprawnionych do jego reprezr:ntacji, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej
dokument rnial dotyczy{ zlo2one przez notariuszem lub przerl organem sqdowym, administracyjnym
albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego rvta(ciwym ze *rltqou na siedzibq lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania te1 osoby. przepis o ktorym mowa w pkt
9 stosuje siq.

11' W przypadku wqtpliwo(ci co do tresci dokumentu zto2onego przez wykonawcq, zamawiajqcy moze
zwroci( siq do wtaSciwych organow odpowiedniego kraju, rv ktorym wykonawca ma siedzibq lub
miejsce zamieszkania lub zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych
intormacji dotyczqcych tego dokumentu.

12' Wykonawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesienru do osoby majqcej
miejsce zanrieszkania poza ieryiorium Rzeczypospolitej F,olskie.1, ktorej dotyczy dokumenI wskazany w
pkt 6lit. d) skiada dokument, o ktorym mowa w pkt 8 ppkt,l) w zakresie okreilonym w art.24 ust.
1 pkt 14i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Je2eli w kraju, w ktorym miejsce zamreszkania ma osoba,
ktorej dokument miat dotyczyi, nie wydaje siq takich rlokunreniow, zastqpuje srq g0 dokumen[em
zawierajqcyrn oswiadczenie tej osoby zlo2ony przed notariuszem lub pzed grganem sE6owym,
administrac:yjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wtariciwym ze wzglqdu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o kt6rym mowa w pkt g lpierwve zdanie) stosuje si{.

13' Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na:;tronie internetowej i na platformie
informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaie zamawiajqcemu
o5wiadczenie (z wykorzystaniem zatqcznika nr 7 do SlWz) o przynaleinoici lub braku
przynale2noSci do tej samej gruPy kapitatowej, o kt6rej nnowa w art. irl ust. 1 pkt 2I ustawy
PZP. Wraz ze zto2eniem o5wiadczenia, wykonawca moie przedstawid dowody, ie powiqzanii
z innym wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkunencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia - powyzszy dokument nalezy przestat za po6rednictwem platformy, poprzez zaktadkq
,, Ko res pon d e n cja ".
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W zakresie nie uregulowanym SIVVZ, zastosowanie majq przepisy rozporzqdzenia Minis[ra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie roCzaj6rrv dokument6w. jakich moze zEdaizamawiaj4cy od wykonawcy

w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r., poz.1126).

Jezeli wykonawca nie ztozy o6wialczenia, o ktoryn"r mowa w rozdz. Vl. 1. niniejszej SIWZ, o6wiadczen

lub dokumentow potwierdzalqcych okoliczno5ci, o k[orych mowa w art.25 ust. 1 ustawy PZP, lub

innych dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o6wiadczenia lub dokumenty sq

niekompletne, zawierajq btqdy lub budz4 wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwo6ci, zamawiajqcy

wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia'w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo

ich ztozenia oterta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie

p0stqp0wan ra.

Wymagana torma sktadanych doliumentow:

1. Po6wiadczenie za zgodno6c z oryginalem nastqrpuje w Formie pisemnej lub elek[ronicznej,

2. Za dokumen[y ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosi z oryginalem rozumie siq

dokumenty ztozone w tormier pisemnej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym podpisane Wzzz osoby umocowane do reprezentacji.

R()zDZtAt vil. rNroRMAc,ri 0 spos0BrE p0RozuMrEWANrA srE ZAMAWIAJA0EG0 z

WYKONAWCAMI (IRAZ PTIZTKAZYWANIA ()SWIADCZTN I D()KUMENT6W, A IAKzT

wsKAzANtE 0s6B upRAItfNt0NycH D0 poRozuMtEWANtA stE z WYK0NAW0AMI

Komunikacja miqdzy zamawiaja,cym a wykonalvcami, w szczeg6lno6ci skladanir: oFert oraz

o(wiadczen, w tym o(wiadczenia sktadanego na Formularzu jednolitego europejskiego dokumentu

zam6wienia, sporzqdzonego zgodnie z wzorem standardowego Formularza okreSlonego w
rozporzqdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy

2014124/UE, zwanego dalej ,,JEDZ" odbywa siq przy'uzyciu (rodk6w komunikacji elektrrrnicznej tj. za

pomocq Plaiformy zakupowej, o k,t6rej mowa w Rc'zdz. ll pkt 4 niniejszego SIWZ.

W przedmiotowym postqpowaniu Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo5i przekazywania sobie przez

strony postqpowania o(wiadczefi, wniosk6w, zawiadomien oraz intormacji elektronicznie za

po5rednictwem Plattormy znajdujqcej siq pod adre:;em: https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl w

zaktadce,, Korespondencja".

Za datq wptywu o(wiadczefr, wniosk6w, zawiadomieir oraz inFormacji przyjmule siq datq ich

zto2en i a/wystan ia na PlatForm ie.

096lne zasady korzystania z Platformy:
4.l.zgloszenie do postqpowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie

Gminy Sierakowice; https://grninasrerakowrce.ezamawrayacy pl, lub

h tt os:/,/o n ep lace. m a rke Ip la rre l. p l.

4.2.Wykonawca po wybraniu cpcji ,,przystqp do pos[qpowania" zostanie przekierowany do strony
htLps:/,/orreplace markelpla rret.pl, gdzie zostanie powiadomiony o mozliwo:ici ,zalogowania lub

do zatozenia bezptatnegir konta. Wykonawca zaktada konlo wykonujqc lrroki procesu

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

kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie,,zarejestruj siq".

4.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W zwiqzku z tym
Zamawiajqcy zaleca Wykonawcom uwzglqdnienie czasu niezbqdnego na rejestracjq w
procesie zloienia 0ferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wtaz z potwierdzeniem ztozenia wniosku rejestracyjnego otrzyma inFormacje, o

mo2liwosci przyspieszenia procerdury zalozenia konta, w6wczas nalezy skontaktowai siq pod

numerem teletonu podanym w ww. potwierdzeniu.

4ato.
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4'4.F'o zatozeniu konta Wykonawca ma rnozliwo5c ztozenia Oterty w pos[qpowaniu. Komunikacja
miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami, w szczegolno:ici zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane sq w tormie elektronicznej za posrednictwem Plattormy Zakupowej. Za datq
przelkazania zawiadomiefr oraz inForrnacji przyjnruje siq datq ich wystania za posrednictwem
zaktadki,,Korespondencja")

Wykonaw'ca moze zwrocic siq do Zamawiaja,cego o wyjainienie treici SIWZ. Wnrosek nalezy przestai
za po(rednictwem Plattormy Zakupowej przez opcjq'ZAD,Ai PYTANIE'lub przy uzyciu zaktadki
,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiajqcemu, Wvkonawca klika lewym przycrskiem myszy
klawisz ZADAJ PYIANIE. Powoduje to otwancie okna, vr ktorym nale2y uzupeinii dane Wykonawcy,
temat i tresc/przedmiot pytania, po wypr:tnieniu w:;kazanych pol wtaz z wymaganym kodem
weryfikujlcym z obrazka Wykonawr:a klika klawisz POTWIERDZ, wykonawca uzyskule potwierdzenie
wystania pytania poprzez komunikat systenrowy ',pylanie yy,,,stane,,. Zamawiajicy udzieli wyjaSnien
niezwtocznir:, jednak nie p6lniej niz na 6 dni przed uptyvrem terminu sktadania ofert, pod warunkiem,
ze wniosetk o wyjasnienie tre6ci SIWZ wptyrrqt do Zamawiajilcego nie polniej niz do konca dnia, w
ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania oFert. iezeli wniosek o wyjasnienie tre(ci
SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa powy2ej, lub dotyczy udzielonych wyjainiefr,
Zamawiajqcy moze udzielii wyja6nien albo pozostawii wniosel< bez rozpozn.ni.. przedtuzenie terminu
skfadania oferl nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosllu o wyja(nienie treSci SIWZ.
Tre(i pytafr (bez ujawniania l16dta zapytania) wrazzwyjaSnieniami bqdl informacJe o dokonaniu
modyfikacji SIWZ, Zamawiajqcy przekaze Wy'konawcom za po6rednictwem platFormy Zakupowej.
Zamawiajqr:y inFormuje, iz w przypadku jakichkolwiek rivqtpliwosci zwiqzanych z zasadami
korzystarria z PlatFormy, Wykonawca urinien skontaktcrwai siq z dostawcq rozwr4zania
teleintorrna[ycznego Plaltorma zakupowa Gminy Sierakowice tel. +4g 22 576 g7 90 (iniolinia
dostqpna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanr:t.p1.
Zamawiajqcy zgodnie z s 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie uzycia Srodkow
komunikacjielektronicznej w postqpowaniu o udzielenie zamorruienia publicznego oraz udostqpnieniat przechowywania dokumentow elektronicz:nych (Dz U. z 20i7 r. poz. lsZOl - zwane dalej
,,Rozporzqdzeniem" okre6la dopuszczalny tormaI kwalifikowanego podpisu elektronicznego, .1ako:8.1. dokumenty w tormacie ,,pdt" zaler:a siq podpisywac tormatem pAdES,

8.2. dopuszcza siq podpisanie dokurnent6w w tormacie innym ni2,,pdF,,, wtedy bqdzie
wymagany oddzielny plik z podpis;em. W zwi4zku z tym Wykonawca bqdzie zobowiqzany
zal4czy( oddzielny plik z podpisenr.

Zamawialqcy, zgodnie z S 3 us[.3 ww. Rozporzqdzenia okrerila niezbqdne wymaganra sprzqtowo-
aplikacyjne umozliwiajqce pracq na platFormie Zakupowr:j tj.:
9'l Staly dostqp do sieci ln[ernel o gwarantowanej prrzepustowo6ci nie mniejszel nii 512
kb/s;

9'2' Komputer klasy PC lub MAC, o nas;tqpujqcej konfigLrracji: pamigi min 2GB Ram, procesor
Intel lV 2GHiZ, jeden z system6w operacyjnych - MS WindcrwsT , V., Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
W€TSJP;

9'3' Zainstalowana dowolna przeglqdarka internetowa obstugujqca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszr:j wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie vrersja 10.0;
9.4. Wtqczona obstuga JavaScript;
9'5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujqcy pliki w tormacie.pdt.
Zamawiajqcy okre6la niezbqdne wymagania sprzqtowo-aplikacyjne umo2liwiajqce prawidtowe
ztozenie kwaliFikowanego podpisu elektronicz:n€g0:
10'1. Rekomendowanq przeglqdarkq do ziozenia oFerty jerst MS Internet Explorer lub Firetox w

wersji wpieranej przez producenta.
10'2. Uruchomienie oprogramowania do sktadania podpisu wymaga rownie2 zainsialowania

Java w wersji 1.8.0-65 lub now:,zej, koniecznie lv wersji :2-bitowej, pozwalajqce na

7.
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przyjmowanie przez uzytkownika sesy.lnych plikow cookie oraz obstugujqcej szytrowanie.

Konieczne jest rowniez dodanie adresu witryny plaltormy e,Zamawial4cy

(ezamawiajqcy.pl) do w54qtk6w (exceptiorr site list) w Javie. Uwaga: wymaga [o uprawnien

administracyjnych na komputerze.

10.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikacjq SzaFir Host, ktory odpowiada

za obstugq Funkcjona.lno:ici podpisu elektronicznego w platFormie eZamawiajqcy.

Rozszerzenie SzaFir SDK mnin: nnhr:i na stronte

htic://'/v\r/,il ele<tronicznypodprs plr'rnformacl,r/aplrkacle/. Po zainstalowaniu rozszerzenia

Szatir SDK oraz aplikac.ii Szatir Host nalerzy przetadowac biezqcq stronq.

10.4. Przed uruchomieniem plattormy eZamalviajqcy, w pierwszej kolejno6ci pod{qcz czytnik z

kartq kryptograticznq do komputera.

11. InFormacje dotyczqce odpowiedniego przygotowani;L stanowiska znajdq Panstwa na s[tonie:

https://oneulace nrlrk,)tllalel pliprzyt,,,r,-slanowrskrl-prc-wykonulac-pontzsze-k-o<.

12. Zamawiajqcy zgodnie z S 3 ust.3 ww. RozporzEdzenia, okre6la dopuszczalne tormaty przesytanych

danych tj. plik6w o wielko5ci do 100 M[3 w tormatarch: txt, rtt, pdt,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppl,

docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg,tii, titf, geotift, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg,mp4, m4a,

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

XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

13. Zamawiajqcy zgodnie z S 3 ust.:5 ww. Rozporzqd;zenia okre6la inFormacje na temat kodowania i

czasu odbioru danych tj.:

13.1. Plik zalqczony Wzez V\rykonawcq na PhrtFormie Zakupowej i zapisany, widoczny jesI w
Systemie, jako zaszyfrowany - tormat kodowania UTF8. Mo2liwosi otworzenia pliku dostqpna jest

dopiero po odszytrowaniu przez Zamawiajqcego po uptywie terminu sktadania ofert.

14.Oznaczenie czasu odbioru danycl^ przez PlatFormq stanowi datq oraz doktadny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego r;erwera synchronizowanego odpowiednim Zrodtern czasu.

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

15.1. Oryginat dokumentu wadium (porqczenia lub gwarancji), opatrzonego kwalitikowanym

podpisem elektronicznym osob upowaznionych do lego wystawienia, Wykonawca sktada zatqczajqc

na Platformie w zaktadce,,OFEIRTY" - poprzez lvybranie polecenia ,,dodaj dokument".

Jednoczesnie Zamawiajqcy intormuje, 2e przepisy ustawy PZP nie pozwalajq na jakikolwiek inny konlak[

- zarowno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionyrni do porozumiewania siq z Wykonawcami - niz

wskazany w niniejszym rozdziale SlWZ.0znacza to, ze ilamawiajqcy nie bqdzie reagowat na inne Formy

kontaktowania siq z nim, w szcze96lno(ci na kontakt teleFoniczny lub/i osobisty w swoje.i sLedzibie.

ROZDZIAT !IIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci: 200 000,00 zt (stownier dwie6cie tysiqcy

00/100 ztotych).

Wadium mo2e byi wniesione w:

1) pieniqdzu;

2) porqczeniach bankowych lub porqczenriach spotd;zielczej kasy oszczqdno5ciowo-kredy[owe1, z tym ze

porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqznym;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) gwarancjach bankowych;

5) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowaw art.6 b ust.5 pkt2 ustawyzdnia9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U.22007 r. Nr42,

poz.275 z p6in. zm.)

3. Wadium w Formie pieniqdza n;Lle2y wniesc prz,:lewem na konto w Banku Sp6tdzielczym w

1B
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Sierakowicach,nr rachunku: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem na przelewie:
,,Wadium w postqpowaniu 5UE.271.2.2019 /Modernizacja instalacji cieptej wody u2ytkowej
budynk6w mieszkalnych oraz budynk6w u2ytecznoici publicznej poprzez dostawq i monta2
instafacji solarnych, powietrznych pomp ciepta wrazzburcowq oSwietlenia ulicznego solarnego
i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno".
Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastqpuje z chwilq uznania Srodkow pieniqznych na
rachunku bankowym Zamawiajqcego, o ktorym mowa w rozdz. Vlll.3 niniejszej SIWZ, przed uptywem
terminu skfadania oFert (tj przed uptywem dnia igodziny wyznaczonej jako ostateczny termin
sktadania oFert).

Zamawiaiqcego zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium lv formie:

1) pieniqznej - dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostanie zatqczony do oferty;
2) innej ni2 pieniqdz - zgodnie z instrukc;q;zawartq w rozdziale Vll pkt. 13
W tre:jci gwarancji/porqczenia winno wynikai bezwarunkcrwe nil ka2de pisemne zqdanie zgloszone przez
ZamawiajEcego w terminie zwiqzania oFertq, zobowiqzanie Gwaranta oo wyjtaty Zamawiajqcemu
petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreilonych w art.46 us[.4a i5 ustawy pZp.
0ferta wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.
0koliczno:ici izasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego ialiczenia na poczet
zabezpieczerria nalezytego wykonania umowy okre6la ustawa pZp.

R0zDztAt tx. TERMTN ZW|AZANtA, 0FERTA

1' Wykonawca bqdzie zwiqzany otertq przez okres 50 dni. Bieg Lerminu zwiqzania oFertq rozpoczyna siq
wrazz uptywem terminu sktadania otert. (art. g5 ust.5 ustawy pZp).

2' Wykonawca moze przedtuzyc termin zwi4zania ofertq, na czas niezbqdny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego, z tym,2e Zamawiajqcy moze tylko raz. co na1mniej na
3 dni przed uptywem terminu zwiqzania ofr:rtq, zwr6cir: siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okre:s nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. 0dmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania otertq nie powoduje utraty wadrum.4' Przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq jest clopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno6ci wadium albo, jezeli nie jest to mczliwie, z wniesre:niem nowego wadium na przedtuzony
okres zwrqzania otertq. Je2eli przedtuzenie lerminu zwiq,zania ofer[q dokonywane jest po wyborze
oFerty nalkorzyslniejszej, obowiqzek wniesienia nowego r,vadium lub jego przei+u2enia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktorego oterta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAT X. OPIS SP()S(}BU PRZYG()T(II'IYWANIA (lFTRT

Wykonawca moie zloiy( tylko jednq ofertq.
OFerta musi byi zabezpieczona wadium.
Oterta musi zawierat nastqpuiqce o(wiadczerria i dokumelnty:
3.1. Formularz oferty,sporzqdzony wg wzoru Formularza oFerty stanowiqcego zatqcznik nr 1 do

SIWZ. Przedmiotowy zatqcznik nr 1 jest wytqcznie nrateriatem poglqdowym, stanowiqcym
odwzorowanie tre:ici zawartej w elektronicznym tormularzu oterty plaiFormy zakupowej Gminy
Sierakowice. Qterlq1ale2y zlozyc wyt4czrye w pqstaq.i e!3ktronicznel za polrqdnictwem plqttormy
zqNupolvej Gminy Sielakqryice. Formularz oFerty nie podlega uzupetnieniu na zasadach
regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 F,zp;

3.2. Jednolity Europejki Dokument Zam6wienia (JEDZ) sporzqdzony wg wzoru JEDZ stanowiqcego
zatqcznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotowy zatqcznik nr 2 jerst wytqcznie materiatem poglqdowym,
stanowi,lcym odwzorowanie tre6ci zawartej w elektronicznym JEDZ plattormy zakupowej Gminy

1.

2.

3.
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Sierakowice. )EDZ nalezy zloz'yc wytqcznie w postaci elektronicznej za po5rednictwem Pla[Formy

zakupowej Gminy Sierakowice

3.3. zobowrqzanie podmiot6w trzer:ich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbqdny,:h zasobow na

nntrzphv realizacji zam6wienia, w sytuacji kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spetniania

warunk6w, o ktorych mowa w rozdz.. V. 1. 2) a-b niniejszej SIWZ w stosownych syttlacjach oraz w

odniesieniu do niniejszego zam6wienia, lub jego czqici, bqdzie polegac na zdolno6ciach

technicznych lub zawodowycr lub sytuacji Finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

niezaleznie od charakteru pra'uvnego lqczqcych go z nim slosunkow prawnych (zgodnie z opisem

w rozdziale V pkt. 3 i 4 SIWZ);

3.4. petnomocnictwo do reprezerrtowania wszystkich Wykonawc6w wspolnie ubiegajqcych siq o

udzielenie zam6wienia, ewentualnie umowa o wsp6tdziataniu, z kt6rej bqdzie wynikac

^.-^'r-i^r'^'^,e petnomocnictr,vo. Petnomocnik moze byi ustanowiony do reprezenlowaniaPl z.trul I lluLUvv

Wykonawc6w w posiqpowaniu albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo winno byi s;porzqdzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym;
i 5 dnkrrmpnfv z kt6rych wynika prawo do podpisania oterty (oryginal w postaci dokumentu,,v,,!Jr

elektronicznego) wzglqdnie do podpisania innych oSwiadczen lub dokumentow sktadanych wraz z

otertE, chyba, ze Zamawiajqcy moze .le uzyskac w szczeg6lno6ci za pomocq bezptatnych i

ns6lnndnsfpnnych baz danych, w szczeg6lno6ci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy o

intormatyzacji dziatalno(ci pcdmiot6w realizujqcych zadania publiczne 8, a Wykonawca wskazat

to wraz ze zto2eniem oFer[y;

3.6. oryginat gwarancji lub porqczenia, je(li wadium wnoszone jest w innej tormie niz pieniqdz, z

uwzglqdnieniem postanowiefr rozdz. Vlll niniejszego SIWZ.

4. Wykonawca zobowiqzany jest zlo2y( za posrednictwem PlatFormy podpisane przez crsoby umocowane

kwalitikowanym podpisem elek[ronicznym, dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 3.1 - 3.6 niniejszego

rozdzi atu.

Wykonawca skfada oFertq zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ. Tre6c oFerty musi odpowiadai

tre6ci SIWZ.

0Ferla winna byc sporzqdzona v/ jqzyku polskim i ztozona pod rygorem niewaznosci w postaci

elektronicznej za posrednictlvem Plaltormy dostqpnej pod adresem:

https:/,/gm I nas' erakowice eza nawialacy pl.

Korzystanie z Pla[tormy jest bezptrlne.

0Ferta wraz z zatqcznikami powinna byc podpisana przez osobq upowaznionq do reprezentowania

Wykonawcy, OFerta powinna byi podpisana kwaliFikowanym podpisem elektronicznym przez osobq

uprawnionq, zgodnie z tormq reprezentacji Wykonawcyokreslonq w rejes[rze sqdowym lub innym

dokumencie, wta6ciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobq umocowan4 (na

podstawie petnomocnictwa) przez osoby' up13*nione.
Ofertq nalezy zlo|y( na Plattormie pod ,adresem' https //gmrnasierakow,ice.ezamawt;r;a;y pl. w
zakladce ,, 0FERTY" do dnia 01.0,4.2019 r.do godz. 11:50.

9.1. 0tertq nale2y zlo2y( w nastqpujqc! sposob:

9.1 .l.Wykonawca sktada Ofertq poprzez:

9.1.1.1. wypetnienie elektronicznego Formularza 0Ferty na PlatFormie zakupowej Gminy

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

9.1.1.2. wypetnienie elektronicznego Formularza JEDT na Plattormie zakupowej Gminy

Sierakowice (zgodnie z wzorem zatqcznika nr 2 do SIWZ),

9.1.1.3. dodanie pozostatych dokumentow (zalqcznikow) okre(lonych w niniejszej SIWZ, -
podpisanych kwali Fikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.

Czynno6ci te reali;rowane sE poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i

wybranie docelowr:go pliku, kt6ry ma zostac wczytany.

5.

6.

8.

Y.

20



sprcynKAcJA tsToTNycH tYARUNKriw zAMriwrtHn
sut.271.2.2019

9'1'2'Wykonawca winien opisai zaiqcznik nazwq umozliu,iajEcq jego identyFikacjq;
9'1'3'Wykonawca zatqczajqc dokument oznacza, czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi

[aJemnrce przedsiqbiorstwa" lub opcjq ,,Jawny" - nierstanowiqcy tajemnicy przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
kc n ku ren cj i.

9'1'4 Wczytanie oferty wraz z zatqcznikami nastqpuje popftez polecenie ,,zlot of ertq,, .

9'1'5 Potwierdzeniem prawidlowo zlo2onei OFerty je:;t kornunikal systemowy ,,Oterta ztozona
poprawie" oraz wygenerowany raport z zaktadki ,,rJterty".

9'1'6'0 terminie ztozenia Oferty decyduje czas petnego przeprocesowania transakc.li naplatFormie.

9'1'7'Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszytrowany. Je6li Wykonawca zamiescit niewtaiciwy
plik, moze go usunqi zaznaczaiEc plik i klika.lqc pclecenie ,,usun,,.

9'1'8'Wykonawca sktada oFertq w Formie zaszyfrowanej, dlatego tez Oterty nie sq widoczne do
momenlu odszytrowania ich przez Zamawiaj,lcego. lch tre:ii jesl dostqpna w raporcie

oferty generowanym z zaktadki ,,OFERTY".
9'2' wykonawca moze samodzielnie wycoFai ztozonE przez sierbie oferiq. W tym celu w zaktadce

,,OFERTY' nalezy zaznaczyc otertq, a nastqpnie wybrat polecenie ,,wycoral oFertq,,.
9'3' Po uptywie terminu sktadania otert, dodanie Oterty (zatqcznik6w; nie Uqizie mozliwe.

10' Zastrzezenie dotyczqce inFormacji stanowiqcych tajemnicq pr;redsiqbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy z cnia 16 kwietnia 1995 roku o zwalczaniu nieuczciwerj konkurencji, Wykonawca zobowiqzanyjesl ztozyi w otercie w sposob wyraznie okreilajqcy wolq ich utajnienia. Dokumenty,,stanowiqce
tajemnicq przedsiqbiorstwa" powinny zoslai zatqczone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniern polecenia,,Tajne". Wczytanie zatqcznika nastqpuje poprzez polecenie,,Dodaj,,.

R(}ZI)ZIAT XI. MIEJSCT (}RAZ TERMIN SKTADANIA I ()TWARCIA (IIERT

1' 0Fertq nalezy zlozy( na Platformie pod adresem: http:;:/igmrn,rsrerak,r,/vice.ezarna,wra,1acy plw
zakfadce ,,0FERTy' do dnia 01.04.2019 r. do godz. 11,5b.

1"1' 0twarcie oFert nastqpi poprzez upublicznienie wczytanych na plattormre 0Fert w dniu
01.04.2019 r. o godz. 12:00.

2' lntormacja z otwarcia Oterl opublikowana zoslanie na slronie internetowej Zamawralqcego
(w'r|at sierako'riice.btulelyr net) oraz na Plattormie w zakiadce,,Dokumenty zamowienia,,w tolderze
,,ln[ormacja;: otwarcia oFert" izawierai bqdzie dane okre:ilone w art. g6 ust.5 pzo.

ROZDZIAT XII. ()PIS SP()S()BU (lBLIC;IINIA CENY

wykonawr:a okresla cenq realizacjizam6wienia poprzez wskazanie w elektronicznym tormularzu oFertyna Plattormie zakupowej Gminy Sierakowice tqcznej cery otertowej brutto za iealizacjq przedmiotu
zamowienia w podziale na dwie pozycje objqte roznymi obciq2eniami podatkiem od towarow iustug
t1. zakresem obiqtym 8% podatkiem VAT, jak r6wniez 2s % po,iatkiem VAT.
LEczna cena o[ertowa brutto musi uwzglqdniai wszystkie koszty zwiqzane z realizac.lq przedmiotu
zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz w,zorem umowy okreflonym w niniejszej
SIWZ, w podziale na dwie pozycje

Cena musi bvi: podana iwyliczona wzaokrqgleniu do dw6ch mie1sc po przecinku (zasada zaokrqglenia- ponizej 5 nalezy kofrcowkq pominqi, powy2ej i r6wne 5 nalezy zaokrqglii w gorq).
Cena oFerty winna byi wyra2ona w ztotych polskich (pLN).
Jezeli w postqpowaniu ztozona bqdzie oFerta, kt6rej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od r:owarow i ustug, zamawraJEcy w celu
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6ceny takiej oferty doliczy do przerdstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustu61, ktory miatby

obowi4zek rozliczy( zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajqc ofertq, jest

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

zamawiajqcego obowiqzku podaLkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych

dostawa / 5wiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoly

oodatku.

RozDZtAt xilt. 0pts KRYTERt0w, KToRYMI ZAMAWIAJACY BIDZIE SIE KIER0WAI PRZY WYBoRZE

()FERTY. WRAZ Z P()DANIEM ;INACZENIA TYCH KRYTTRIdW I SP(IS()BU ()CENY ()IERT

1. Zamowienie zostanie udzielone \Vykorrawcy, kt6rego oferta bqdzie przedstawiata najkorzystniejszy

bilans kryteri6w oceny otert (Cerna oferty, okres Gwarancji orazskr6cenie Terminurealizacji

zadania). Za najkorzystniejsz4 :rostanie uznana oFerta, kt6ra uzyska najwiqkszitr sumQ punktow

wewszystkich kryleriach.

Zamawiajqcy wyznaczyt nastqpujilce kryieria i ich znaczenie.

a) Kryterium nr 1: Cena oferty (C) - waga 60 %.

b) Kryterium nr 2: okres Gwarancjijako6ci na wykonany montaz, uzy[e materiaty i zamontowane

urzqdzenia(G) - waga 20 ?6.

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

Warto6i punk[owa dla kryterium wybonu obliczona zoslanie wg wz0ru:3

Wp-

Gdzie:

WP - ilo(i punklow przyznanych Wvkonawcy

Cn - najnizsza zaoterowana Cena, spo(r6d wszystkich otert nie podlegajqcych odrzuceniu,

Coo - Cena zaoferowana w barlanej otercie,

Guo - liczba punktow za okres Gwarancji badanej oFerty,

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

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

Tm - mozliwa maksymalna do uzyskania iloSt punktow za skr6cenie Terminu realizacji

zadania.

Zasada przyznawania punkt6lv zakryterium Cena oferty - w zwi4zku z: koniecznoSciq

przedstawienia ceny oterty w podziale na dwie pozycje objqte roznymi obciqzeniami podatkiem

od towar6w i ustug tj. zakresenr objqtym 8% podatkiem VAT, jak r6wnie2 23 % podatkiem VAT,

podany powy2ej wz6r p,rzyznawania punkt6w bqdzie stosowany pg zsumgwaqiu cen

ofertowych brutto qbu pozycji tj. cena oferty brutto objqta podatkiem 8%+ cena oferty

brutto objqta podatkiem 23 %,

Zasada przyznawania punkt6wza kryterium okres Gwarancji jakoici na wykonany monta2,

u2yte materiaty i zamontowane urzqdzenia:

UWAGA: Wykonawca nie moie zaproponowad okresu Gwarancji jako6ci na

wykonany monta2, u2yte materiaty i zamontowane urzqdzeniakr6tszego ni2 35

(;*.,,).(x.,,).(*',,)

1)
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miesiqcy. W pzypadku ztoienia ofert z okresem Gwarancji jakoici na wykonany
monta2, u2yte materiaty i zamontowane urzqdzeniakr6tszym nii 36 miesiqcy,
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treiciq slwz.w przypadku
zaoferowania przez wykonawcq okresu Gwanancji przekraczaiqcego 60 miesiqcy
Zamawiaiqcy uzna, ie wykonawca oferuje 60 miesiqczny okres gwarancji.

lt"sZpkr-l

I_l
0l
10 

l

___"1
UWAGA: Niniejsze kryterium odnosi siq do urzildzefi, podzespot6w,materiat6w

oraz wykonanego monta2u opisanychw Rozdz. lll pkt 25 tit b) niniejszego slwz.

3) Zasada przyznawania punkt6wza kryteriumskr6cenie ferminu realizacji zadania:
UWAGA: W przypadkuzaoferowania Terminu realizacji zadania przekraczajqcego
31'10'2019 r. oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tresciq SIWZ. W
przypadkuzaoferowania Terminu reatizacji zardania kr6tszego ni2 j0.09.2019 r.
Zamawiajqcy uzna, 2ewykonawca oferuje skr6cenie realizacji Terminu zadania do
30.09.2019 r.

llo5d pkt.
rt-----l
1i-----
1arttt 

i.___l

4' Maksymalna t4czna liczba punktow jakq moze uzyskai Wykonavrca wynosi - 100 pxt.5 7a najkorzystniejszq otertq uznawac siq bqdzie oFerLq spelniajqcq wymagania Zamawiajqcego
przedstawia;qcq najwyzszq warto(i punktowE za w/w kryteria wyboru.

6' Punktacja przyznawana otertom w poszczeg6lnych kryteriach tlqdzie liczona z dokiadnosciq do dwoch
miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq otertq.

7 ' Zamawiajqcv udzieli zam6wienia Wykonawcy, k[6rego oter[a odpowiadac bqdzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, orazw SIWZ i z,r513nrs oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

8' 'Jezeli nie bqdzie mozna dokonai wyboru oFerty najkorzysLniejst-ejzewzglqdu na to, ze dwie lub wiqcej
otert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych krytr:riow oceny ofert, Zamawialqcy spo6r6d tych
o[ert dokona wyboru oFerty z ni2sz4cenq (art. 91 ust. 4 ustawy pZp).

'15.10.2019 r

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

60 miesiqcy

Termin realizacii zadania
3'1.10.2019 r.

30.09.2019 r.

R0ZDZIAI Xlv. INF0RMA0JE 0 F0RMAtN0$ctncH, JAKIt powtNNy ZosTAc D0pttNt0NE p0
WYB()RZT (IFTRTY W CELU ZAWARCIA UM()WY W SPRAWIE ZAM(IWIENIA PUBTICZNTG(l
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1. 0s;oby reprezentujqce WykonawcEr przy podpisywaniu umowy powinny posiadai ze sobq dokumenty

potwierdzajqce ich umocowanie do pr3flpl56nia umowy, o ile umocowanie to nie bqdzie wynika(

z dokumentow zatqczonych do ofr:rty.

2. W przypadku wyboru oFerty zto,2onej przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq o udzielenie

zamowienia Zamawiaj4cy moze ;24daf przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujqcej

w:;p6tpracq tych Wykonawc6w. LJmowa taka winna okre6lai strony umowy, cel dzialania, spos6b

w:;p6tdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z n ch, solidarnq

oclpowiedzialno5i za wykonanie zam6'wienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego

ok,res realizacji przedmiotu zam6wienia, gwarancji i rqkojmi), wykluczenie mozliwo!;ci wypowiedzenia

urnowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z lego cztonkow do czasu wykonania zam6wienia.

3. Zawarcie umowy nastqpi wg wzoru Zarnawiajqcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.

W przypadku, Bdy Wykonawca, kl:orego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla siq od

zawarcia umowy, Zamawiajqcy bqdzie mogt wybra( otertq najkorzystniejszq spo6rod pozostalych ofert,

berz przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzq przesfanki, o k[orych mowa

w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

5. Zamawiajqcy przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglqdu w dokumenty
wymienione poni2ej:

. kopie uprawniefr budrwlanych os6b wchodzqcych w sklad personelu Wykonawcy tzn.

kierownik6w rob6t lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotanri budowlanymi w

specjalno6ciach, o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 04)-06),
. zaswiadczenia o przynale2nrrsci kierownikow robot, o ktorych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt

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

o certyFikaV6wiadectwo w zakresie doboru i montazu instalacji kolektcrr6w stonecznych,

wydane przez producenta montowanych kolektor6w slonecznych lub jegc autoryzowanego

przedstawiciela dla osoby, o ktorej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niniejszej

SIWZ orazllub os6b o <t6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 01) SIWZ,

lub

o 6wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniaiqce do zajmowania siq eksploalaciq urzqdzeir,

instalacji isieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie

rozporzqdzenia Ministra Go:;podarki, Pracy iPolityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegotow'/ch zasad stwierdzania posiadania kwalitikacji przez osoby zajmujqce

siq eksploatacjq urzqdzei, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.828 zp6in. zm.), dla osoby,

o ktorej mowa w Rozclz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niniejszej SIWZ,

lub

. dokument po[wierdzaiq.cy, ze osoba o ktorej mowa w Rozdz. V pkt'1 ppkt 2) lil b. poz. ii
02) orallub osoby, o kt6rych mowa wRozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niniejszej SIWZ

jesVsqprzedstawicielern/ami producenta kolek[or6w stonecznych lub podmiotu

posiadajqcego certyFi[,:aV(w'iadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montazu instalacji

kolektorow stonecznych, wy'dany przez producenta montowanych kolekloriw slonecznych

lub jego auloryzowanergo przedstawiciela,

. certytikat Europejskieglo Systemu Szkoleir i Certytikacji Instalator6w Pomp C,iepta (EUCERT),

dla osoby o ktorej mo\va w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 03) niniejszej SIWZ orallub
os6b, o ktorych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 01)

6. Wykonawca, kt6rego oter[q wybrano jako najkorzystniejszq jest obowiqzany do zawarcia umowy w

terrminie nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

ol'erty; zzaslrze2eniem art. 183 ustawy.
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7' Zamawiaj4cy moze zawrze( umowq w sprawie zamowienia publicznego przed upiywem terminow, o
ktorych mowa w rozdz. XIV pkt.6., je2eli w postqpowaniu cr udzielenie zam6wienra zostatil zlo2ona
tylko jedna oferta.

Jezeli Wykonawca, ktorego oterta zoslala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy w sprawre
zamowielnia publicznego Zamawiajqcy moze wybrai otertq najkorzystniejszq sposrod po,zostatych
oFert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodzq przestanki, o ktorycn mo\/va w art.
93 ust. 'l ustawy.

Wykonalvca, kt6ry prowadzi dziatalno6i gospodarczq w Formie spoiki z ogranrczonE
odpowiedzialnosciq, a zobowiqzanie do (wiadczenia wynikajqce ze zloionel oterty stanowi warto6i
dwukroinie przewylszaj4cq wysoko(i kapitalu zakladrrwego, zobowiqzany jest, najpolnie.1 w dniu
podpisarria umowy, dostarczyi uchwatq zgodnie r pori.no*ieniami art. 230 Kodeksu spotek
handlowvch (Dz. U' 2017.1577 z poin. zm.) lub wpis/odpis umowy spotki, zezwalajqcy na zacr4ganie
takich zcrbowiazafr.

R0ZDZIAI XV. WYMAGANIA D(ITYCZACt ZABEZPIrCZENtA NALEZyTTG0

WYK()NANIA UM(lyllY

1' Wykonawca., ktorego oterta zostanie wybrana, zobowiqzan'1 bqdzie do wniesrenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpolniej w dniu jej zawarr:ia, w wysoko6ci 5% ceny catkowitej
brutto podanej w otercie.

2' Zabezpieczernie mo2e byi wnoszone wedlug wyboru Wykonarvcy w jednej lub w kilku nastqpujqcych
formach:

a) pieniqdzu;

b) porqczeniach bankowych lub porqczeniach spotdzielczej l:asy oszczqdno(ciowo-kredytowr:j, z tym
ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqznym;

c) gwararrcjach bankowych;

d) gwararrcjach ubezpieczeniowych;

e) porqczerniach udzielanych przez podmioty,
9 listopada 2000 r o utworzeniu polskiei

poz. 359).

3. Zamawialqcy nie wyraia zgody na wniesienie
ustawy PZP.

4' W przypildku wniesienia zabezpieczenia w tormie pieniqrznej Zamawiajqcy przechowa je na
oprocenfowanym rachunku bankowym.

5' Z treici zabezpieczenia przedstawionego w tormie gw,rranc.jilporqczenia winno wynikac.2e bank,
ubezpieczyciel, porqczyciel zaptaci, na rzecz Zamawia.iqcego wterminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zEdania kwotq zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwotania, bez
warunku' niezale2nie od kwestionowania czy zastrzelefr Wykonawcy i bez docliodzenia czy wezwanie
Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bqdzie wnoszone w formie rn rei
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

n iz pi en iqdz, Zamawiajqcy zastrzega

7' Zamawiaj4c'l zwr6ci zabezpieczenie w terminie 50 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez
Zamawiajqcpgo za nalezycie wykonane.

8' Kwota pozostawiona na zabezpieczenie nie mo2e przekroczy( 3i0% wysokosci tegoz zabezpieczenia.
9' Kwoia, o ktore mowa w pkt.8 powyzej zoslanie zwr6cona nie p6lniej niz w 15 dnru po uptywie okresu

rqkojmi za wady.

o kt6rych mo\/a w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
Agencji flozwoju Przedsiqbiorczosci (Dz. U. z 2016 r.,

zabezpieczenia w tormach okreilonych art. 14g ust. 2
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xvt. tST0TNr DLA sTRoN P0STANowt[NtA, KToRr Z0STANA WPR0WADZ0NE D0 TRESCI

ZAWIT,RANTJ UM()WY W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEG(), ()G6LNE WARUNKI UM(IWY ALB()

wz6R uM0wy, JEIELI zAMAWtAJtlCy WYMAGA 0D WYK0NAWCY, ABY ZAWART Z NIM UM0W[

W SPRAWIT ZAMOWIENIA PUBLICZNTG(} NA IAKICH WARUNKACH,

1. Projekt umowy, stanowi Zatalcznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiajqcy przewiduje mozliwo5t zmiany istotnych postanowiefr umowy, na skutek wystqpienia
poni2szych okoliczno5ci mogq dotyczyi nastqpujqcych jej elementow:

1) terminu wgkonania zamowienia:

a) istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej powodujqce koniecznosc wprowadzenie

zmian w dokumentacji [echnicznej, skutkujqce brakiem mozliwo(ci dotrzymania

pierwotnego terminu zrkoiczenia realizacji zawartej umowy;

b) z uwagi na rozszerzenie zakresu rob6t dokonanego w zwiqzku z art. 141+ ust. 1 pkt.6

ustawy PZP lub wystqpienie konieczno:ici wykonania rob6t zamiennych;

c) okolicznoici niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,

lakich jak: wystqpienie wyjqtkowo niesprzyjajqcych warunk6w atmosterycznych

uniemozliwiajqcych prowadzenie Prac (tj nawalne opady deszczu o wspotczynniku

natqzenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury ponizej -7"C, silne iprrrywiste wiatry

powy2ej 60 km/h), wynikajqce z wad opisu przedmiotu zam6wienia ujawniajqcych siq

dopiero po rozpoc;rqciu procesu inwestycyjnego, spowodowanr: wys[qpieniem

niezinwentaryzowanych ukrylych obiektow budowlanych, przeszkod geologicznych,

odkryciem niewybuch6w iniewypatow oraz innych przeszkod utrudniajqcych lub

uniemozliwiajqcych prowadzenie prac w zgodzie z opisem zamowienia, zasadami wiedzy

[echnicznej i wta6ciwymi przepisami, wynikajqce z poslqpu technicznegc, umozliwiajqcego

zastosowanie nowych roz,wiqzai [echnicznych itechnologicznych z korzysciq dla

zamawiajqcego;

d) dziatania os6b lrzecich uniemozliwiajq.cych wykonanie prac, kt6re to dziatania nie sq

konsekwencjq winy kt6rejkolwiek ze Stron,

e) konieczno(i uzyskania niemozliwych do przewidzenia na elapie planowanla inwestycji:

danych, zg6d lub pozwoleir osob trzecich lub wta6ciwych organ6w,

F) wstrzymanie realizacji prac objqtych umowq, co uniemozliwia terminowe zakonczenie

realizacji przedmiotu umow)/,

g) niemozliwoSi niezwtor:znego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

oferty w zwiqzku z wniesionym odwotaniem,

h) zmrany powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa, norm w zakresie majqcym wptyw

na realizacjq przedmiolu zarrowienia lub Swiadczenia stron,

i) wystqpienie sity wyzszerj, przez kt6rq rozumiei nalezy zdarzenie zewnqtrzne wobec tqczqcej

strony wiqzi prawnej:

o charakterze niezaleznym od stron,

ktorego strony nier mogty przewidziei przed zawarciem umowy,

ktorego nier mo2na uniknqc, ani kt6remu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nale2ytej staranno5ci,
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- ktorej nie mozna przypisa6 drugiej stronie;

Za sitq wyzszq warunkujqcq zmianq umowy uwazai siq bqdzie w szczegolno(ci:
powodz, pozar i inne klqski zywiotowe, zamieszki, strajki, a[aki terrolystyczne,
dziatania wojenne, nagle dtugotrwate przerwy w dostawie energii elel<trycznel,
promieniowanie lub skazenia.

skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy n r pisemny wniosek wykonawcy,
koniecznoSi wykonania prac archeologicznych, konserwalorskich na terenie prac.

termrnow ptatnoici:

a) nieprzewidziany brak ptynno6ci tinansowej u ZamawiajECego,

b) wystqpienie sity wyzszej,

c) zmiana terminu wykonania zam6wienia

par am e tr ow p rzed mi o tu zamow I en i a:

a) islotne braki lub btqdy w dokumentacji techniczne.i, r6wniez te polegajqce na nie;:godno(ci
dokumentacji z przepisami prawa,

b) koniecznoSi aktualizacji rozwiqzafr ze wzglqdu na postqp technologiczny lLrb gdyby
;lastosowanie przewidzianych w dokurnentacji technicznej rozwiqzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystqpienie odmiennych od przyjqtych w dokumentacji technicznej warunk6w
geotechnicznych lub terenowych, w szczeg6lno:ici istnienia niezinwencarlzr3wsnysp
podziemnych sieci, instalacj i, urzqdzen, obiekt6w b udowlanych itp.,

d) zmiany w obowiqzuiqcych przepisach, je2eli zlgodnie z nimi konieczne bedzie dostc,sowanie
treSci umowy do aktualnego stanu prawnego,

e) wysiqpienie sity wyzsze.1.

0 r,v zwiqzku z mozliwo:iciq rezygnacli czqsci Benel'icjentow bezpo6rednich (uzytkownikow
instalacji)z udziatu w projekcie,,OZE dla Kaszub - vvykorzystywanie energetyki rozproszoneJ
niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno" zamawialqcy zastrzega nrozliwoii
niewykonania cato:ici przedmiotu zamowienia lt-Lb zmian przedmiotu zamowiernia.. W
zwiqzku z powyzszym Wykonawca powinien r-rwzglqdnii ryzyko wystqpienia mozlilvosci nie
zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu nrniejs;rego zamowienia lub zmian pr;:edmioiu
zamowienia.

4) wgnagrodzenia:

a) urzqdowa zmiana stawki podatku VAT (dotyc;zy to czq(ci wynagrodzenia za prace, ktorych
vr dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wyk:onano),

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno:ici powoduj4ca, ze

vtrykonanie czq6ci zakresu umowy nie lezy w interr:sie publicznym, czego nie mo:2:na byto
przewidziei w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

c) vr zwiqzku z ograniczeniem zakresu prac przez Tamawiajqcego. W takim pr,zypadku
wysokosi wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

d) w zwiqzku z mozliwo(ciq rezygnacji czq6ci Beneticjentow bezpoirednich (u2ytkrrwnik6w
instalacji)z udziatu w projekcie,,OZE dla Kaszub - nrykorzystywanie energetyki rozproszonej

j)

k)

2)

<l
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niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno" zamawiajqcy zastrzega moZliwosc

niewykonania catoSci przedmiotu zam6wienia lub zmian przedmiotu zamowienia. W

zwiqzku z powyzszym V/vkonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wystqpien a mozliwoSci nie

zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zam6wienia lub zmian przedmiotu

zam6wienra.

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

wykaze, 2e zlo2ona oFr:rta lv postqpowaniu, na podstawie ktorego poclpisano niniejszq

umowq, bqdzie prowadzila rlo powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego tzw.

,,odwrotnego obciqzeni;L VAT'zgodnie z przepisami o podatku od towarolv i ustug(Dz. U. z

2018 poz. 2174). W takim przypadku to zamawiajqcy bqdzie mial obowiq,zek rozliczyc

podatek VAT zgodnie z tymi przepisami.

5) ,oodwgkonowstwo:

a) zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

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

Zamawiajqcego),

c) zlecenie czqsci prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia ipo
akceplacji przez Zamauriajqcego),

d) rezygnacja z podwykonawcy.

Naclto Zamawiajqcy przewiduje mozliwo:i( zmian umowy w przypadku wystqpienia crr rrajmniej jednej

z okoliczno6ci, o ktorych mowa w dLrt. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowreir publicznych.

W przypadku wystqpienia okolicznosci wskazanych w ust.2 pkt 1) umowy, skutkujEcvch niemoznosciq

dotrzymania terminu realizacji pr,zedmiotu umowy, termin [en moze ulec przedtuzeniu, nie dtu2ej

jednak niz o czas trwania tych okolicznosc,.

W przypadku wystqpienia okolic:no(ci stanowiqcych podstawq do zmiany postanowien umowy

Wyk:onawca zobowiqzany jest do niezr,vtocznego pointormowania o tym Fakcie Zarnawiajqcego i

wy:;tqpienia z pisemnym wnioskiern o dr:konanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezr:li Zamawiajqcy uzna, ze okoliczno5r-i wskazane przez Wykonawcq jako stanowiqce podstawq do

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

warunkami zawartymi w umowie.

Pow'y2sze postanowienia slanowiq katalog zmian, na ktore Zamawiajqcy moze w'yra.zii zgodq. Nie

stanowiq nalomiasl zobowiqzania Zamawiajqcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

XVII. P()UCZTNIE () SRODKACH (lCHR()NY PRAWNEJ.

Ka;rdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, je2eli ma lub miat interes w uzyskaniu danego

zarn6wienia oraz poniosf lub moze ponie(i szkodq w wyniku naruszenia przez zlamawiajEcego
pr;zepisow ustawy PZP przystugujq Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale V'l ustawy PZP jak

dla postqpowan powyiejkwoty ol<reSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.

11 us[. 8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszerria o zam6wieniu oraz SIWZ przystugujq r6wniez organizacjom

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

XVIII. IKLAUZULA INF(lRMACY'NA R()D(l
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Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina !iierakowice, zwana dalel: ,,Admrnistralorem,,.
Mozesz skontaktowai siq z Administratorem piszqc na adres: 83-340 sierakowice ul. Lqborslla 30 lubpocztE elektronicznq na adres sierakowice@sierakowice.pl albo teletonujqc pod numer:5g 6i]1-95-00.
Mozesz skontaktowai siq z administratorem za posrednictwerm powotan ego przezniego inspektora ochrony
danych: Pan {ukasz Gotda piszqc na adres: inspektor@sierakowrce.ol.

1' Podstawq przetwarzania Twoich danych jest zto2enie oterty w celu zawarcia umowy zAdministratorem, a po jej przyjqciu przez Administratora umowa pomiqdzy Tobq a Adminis;lratorem,
zwana dalelj: ,,Umowq", dla wykonania ktorej przetwarzanie l-woich Canycfr jest niezbqdne.2' Twoje d;rne osobowe jak rowniez dane os6b wskazanych przr:z ciebie w zwiqzku z ich uczes;tnictwemw zawarciu i/lub realizacjq umowy przetwarzane sq wytqcznie dla cel6w zwiqzanych z zawarciem,
realizacj4 [Jmowy, w tym jej rozliczenrem.

3' Podanie danych osobowych nie jest obowiqzkowe, jednak2e ich niepodanie spowoduje, ze zawarcie irealizacj,r LJmowy bqdq niemozliwe.
4' Twoje danr: bqdq przechowywane nie dluzej niz jest to konieczn e, tj. przez okres 10 lat od dniarozwiqzania, wykonania umowy lub dtu2ej, w przypadku posiqpowan spornych (polubownych lub

sqdowych) - do czasu ich prawomocnego ukonczenia.
5' Administralor przekaze Twoje dane nastqpujqcym odbiorcorn: podmiotom zajmulqcym siq obstugqintormaiyczna Adminislratora, rewidentowi badajqcen]u sprawozdanie Finansowe Administratora,

organom arjministracji skarbowej, podmiotowi prowadzqcemu archiwum zaktadowe Administratora,
organom prowadzqcym kontrole udzielanych zam6wien publicznych, podmiotom, kt6re w z,uiEzku zdotinansowaniem inwestycji prowadzq kontrorq zawartych umow.6' Masz prawo zqdai od Administratora dostqpu do swoich da.nych, ich sprostowanra, przen.szenia rusuniqcia, a takze prawo do ograniczenia przetwarzania danych za wyj4tkiem usuniqci;r danych
ziozonych vr zwiqzku z ubieganiem siq i uzyskaniem zanr6wienia publicznego.7' w zwiqzku z przeLwarzaniem Twoich danych osobowych przerz Administratora przystugu.le ci prawo

- wniesienia :;kargi do organu nadzorczego.
8' w oparciu o Twoje dane osobowe Administra[or nie bqdzie podejmowat wobec ciebie

zautomatyzowanych decyzji, w tym decy4i bqdqcych wynikienr proFirowania.9' Administrator nie zamierza przekazywac Twoich danych do panslwa trzeciego anr do or;lanizacji
m iqdzynarorlowych.

XIX. INF()RMACJA Il()TYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH ()S(}B()WYCH

odbiorcq Pani/Prna danych osobowych bqdq upowaznieni pracownicy Gminy sieraxowrce ora;r spoika0twar[y Rynek: Elektroniczny s.A. siedzibq w warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskie.l 49, wpi:sanq doRejestru Przedsiqbiorcow Krajowego Rejes[ru s4dowego, prowadzon ego wzez sqd Rejonowy dla m.s[.warszawy w warszawie Xlll wydziat Gospodarczy Krilowego Rerjestru sqdowegt pod numererm KRS:0000041441' REGON:017282436, NIP: 526-25-35-rss, tar<ii wtasciciel platFormy Zakupowej, ne krorejGmina sierakowir:e prowadzi postqpowania o udzielenie zamowienir publicznego, dziatajqcq pod arlresem:
h tlps://gm in a5!erakqwice.ezirm awialqcy.p l.

xx. zAr4czNtKl

1. Zalqcznik nr 1 - wz6r tormurarza oFertowego (do wypernienra na
2. Zatqcznik nr 2 - Wzor Jednoritego Europejskiego Dorrumentu

Platform ie Zaku powej).

Zam6wienia (do wypetnienia na
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Plat formie Zakupowej).

3. Zat4cznik nr 3 - Projekt umowy.

4. Zatqcznik nr 4 - Dokumentacja techniczna.

5. Zatqcznik nr 5 - Wykaz dostaw.

6. Zatqcznik nr 6 - Wykaz os6b skierowanych do realizacji zamowienia.

7. Zat;:cznik nr 7 - O5wiadczenie o pr,zvnalezno6ci lub braku przynaleznoSci do grupy kapit.atowel.

g. Zatacznik nr 8 - Zobowiqzanie podniotu trzeciego.
g. Za+a,czrilk nr 9 - O(wiadczenie na lermat rryyksztatcenia i kwalifikacjizawodowych wykrrnawcy lub kadry

kierowniczej wykonawcy.
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