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W POSTIPOWAI\IIU O UDZIELINII ZAMOWIINIA PUBLICINEGO PROWADIONYIV1W TRYBIE PRZITARGU NIEOGRANICZONEGO

Modernizacja instalacji c.w.u. budynk6w mieszkalny$lh oraz budynkdw uiyteczno$ci
publicznei poprzeu dostawg i montai instalacii solarnychr, powietrznych pomp ciepla wraz

z budow? o5wietlenia ulicznego solarnego i hybrydowegu w gminach Sierakowice, Kartuzy

i Sulgczyno

ZNAK SPRAWY - SUE.271.2.2019

o wlrtoSci

D()STAWY

ponizej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiefi publicznych

(Dz. U,2017 .1579 j.t. z p62n. znn.)

Zamawiajqc/ oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq siq doktadnie z trer!;ciq niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzykr: nielostarczenia wszystkich wymaganych intormacji i dokurnent6w, oraz przedtozenia oterty nie

odpowi adaj qcej wym agan iom o kreSlo nym prze;. Zam awi aj qce go.

Sierakowice, 22.03.2019 r.

Projekt pn. ,,O(E dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz olTraniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice,
Kartuzy i .9ulgc2yno"jest wsp6tfinansowana ze 5rodk6w funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Pomorskiego 4a lata 2014-2020. OS priorytetowa: 10 Energia. Dzialanie 10,03. Odnawialne 2rddla energii, Poddzialanie: 10.03,01.
Odnawialne 2r6dla energii - wsparcie dotar:yjne wsp6lfinansowanego z Europrejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zatwierdzit:

dn.
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ROZDZIAT II. NAZWA I ADRES ZAMAVI|IAJACEG(I

Gmina Sierakovvice
ul. Lqborska 30,

83-340 Sierakovrrice,

tel. / tax 58 681-95-00, 58 681-96-75

wLryw.slenkowiceltl
e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

NIP: 589101889,1. REGON: 191 67 4977

Godziny pracy: poniedziatek, 6roda, czwarlek 7:30-15:30; wtorek 7:30-16:00, piqtek 7:30-1s:f 0.

Warunkow Zamdwienia, zwanq dalej

okre6lonej w przepisach vVykonawczych

ROZDZIAT II. TRYB UNZIETENIA ZAMOWIENIA i I[.IF(lRMACJT ()G(lLNT

1. Niniejsze postqpowanie prowadzorre jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods[awie art. 39

ustawyzdnia29stycznia2004r. PrawoZam6wiefi Publicznych (Dz. U.22017 r.,poz.11579zp6ih.
zm.) zwanej dalej ,,ustawq PZP".

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specytikacjq lstotnych

,,S|WZ:", zasl.osowanie majE przepisy ustawy PZP.

na rzecz grnrin Kartuzy i Sulqczyno.

4. Warto6t zam6wienia przekracza r6wnowarto6ci kwoty

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

1.

3. Niniejsze postqpowanie prowadzone jest wsp6lnie pfzez samorzqdy gnrin Sierakowi4e, Kartuzy i

Sulqczyno. Zlgodnie z art. 16 ust. 1 ustawyF'ZP. Gmina Sierakowice, na podstawie umowy partnerskiej,
jest upowazniona do przeprowadzernia postqpowania iudzielenia niniejszego zam6wienih w imieniu i

Komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami w niniejszym postqpowaniu odbywa siq przy

uzyciu Plattormy Zakupowej ht!p:lgfmtpgle1akqwice.ezanaw6l_acLd. llekroi w dalszej czq(ci

Specyfikacji lstotnych Warunk6w Z,am6wienia jest mowa o ,,F'laLFormie zakupowej" - ndlezy przez to

rozumiei nerrzqdzia umozliwiajqce realizacjr? procesu zwiqzanego z udzieleniem zam6wieri publicznych

w formie elerktronicznej stuzqcew s;zczeg6lno6ci do przekazywania oFert, o6wiadczefr w Vfn jednolitego

europejskiego dokumentu zam6wienia, zwane dalej ,,PlatFormq", ,,PlatFormq zaliupowq" lub

,,Systemem".

ROZDZIAT IIII. (lPIS PRZEDMI()TU ZAM6WIINIA

Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest realizacja projektu pn. ,,OZE dla Kaszub
wgkorzgstywanie energetgki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowicp, Kortuzg i
Sulqczgno" (umowa o doFinansowanie RPPM.10.03.01-22-0053116-00 z dn. 03.1012018 r.). W

ramach zam6wienia przewiduje siql monla2: 3 r6znych lr6detlinstalacji wykorzystuj4cyclr odnawialne

lr6d{a enerlgii. Wykorzystywana bqdzie energia s{oneczna (w technolcrgii solarnej iFotoWoltaicznej), a
takze ciepto powietrza.

W ramach niniejszego przedsiqwziqcia prz,ewiduje siq dostawq i montaz 522 instalacji koleklor6w

stonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o tqcznej mocy 2 608,17kW. Planorrrfana wielko(i

5.

2.

instalacji kolektor6w stonecznych z:ostata przedstawiona w tabeli ponizej:
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lloSi kolektor6w
w i:nstalacji lszt.l

lloid
zestaw6w

lszt.l
2 91

3 260
,a 123
5 39

6

,21 2

Razem 52,2

Ponadto przewiduje siqr dostawq i montaz powietrznych pomp ciepta typu powietrze-woda do
przygotowFnia cieptej wody u2ytkowej (c.w,u.) w 273 w budynki:rch prywatnych i publicznych, o tEcznej
mocy 669,90 kW.

Rodzilj :powietrznych pornp ciepla
,typu powi,etrze-woda do c.w.u,.

,llo36

zestaw6w

lszt.J

Minimalna
moc

grzewGza

,lkWlszt.]
z wbrudowanvm zasobnikiem c.w.u. 232 2,3

dostawiana do zasobnik6w pionowych

c.w.u.
5i3

2,5

dostawiana do zasobnik6w pionowych

c.w.u.
5

13

Razem 27',3

Zam6wien{e zakiada r6wniez budowq o5wietlenia ulicznego wykorzystujqcego technologiq
fotowoltaicznq - 11 s,zt. w Gminie Sierakowice (lampy solarne i hybrydowe) oraz 40 szt. w
Gminie Kartuzy (lampy hybrydowe) o tqcznej mocy PV: 13,77 kW. Parametry oczerkiwanego
o6wie[lenia ulicznego:

a)

b)

c)

d)

e)

moc trrrblny wiatrowej - min. 100 W,

moc paneli I'otowoltaicznych nie mniej ni2 ",270W dla jednej lampy,
lampa - min. 20 W,

wysokoii masztu - max. 10 m,

zywotno6i oSwietlenia - ok. 50 000 h.

5. W opisie przedmiotu zanr6wienia rozdz. lll pkt.2 i 3 SIWZ zostaty zawarte dwa budynki: Kaszubskiego
Centrum Medycznego w Sierakowicach (zainstalowane zostanq kolektory stoneczne o tqcznej mocy ok.

31,61 kW) oraz Wsp6lnota Mieszkaniowa ul. Kubusia Puchatka 6 i8 w Sierakowicach (zainstalowane
zostanq kolektory stonec;zne o tEcznej mocy ok. 31,61 kW). Zamawiajqcy wymaga, aby dla tych obiekt6w
przed przygtqpieniem do doslawy i montazu instalacji opracowarl dokumentacjq projektowq i przedto2yi
j4 zamawiijqcemu celem jej akceptacji.

6. Projekt praewiduje tqczrrie dostawq imontaz instalacji kolektor6w stonecznych ipowietrznych pomp
ciepta do przygohowania cieptej wody uzytkowej na budynkach prywatnych w trzech gminacl'r

SierakowicE (558 szt. instalacji), Kartuzy (110 szt. instalacji) iSiulqczyno (125 szt. instalacji),
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7. Zamawiajqcy ponadto wymaga, aby ok. 10 % instalacji (kolektor6w stonecznych oraz powielrznyr:h pomp

ciepta do c.w.u.) byto objqtych zdalnym monitoringiem pracy automatyki zainslalowany[h urzqdzefi.

Nale2y zastosowai inlernetowe sterowniki - urzqdzenia, kL6re posiadajq nastqpuj4ce funkpjonalno5ct:

a) mozliwo6i odczyLu temperatur,

b) mozliwo6t sterowania pracq i nrocq instalacji

automatyczny,

c) instalacje zostanqwyposazonych w modem LAN, w iloSciach nie mniejs;zych ni2 wskazanych przez

Zamawiajqcego w tabeli ponizr:j. Urzqdzenia te majq za zadanie zapewnii zdalny nadz6r nad

sterownikami solarnymi i sterownikami pomp ciepta poprzez internet,

logowanie w sterowniku dostqpne z osobnego poziomu uzytkownika i serwisu

posiadajq dedykowanq aplikacjq mobilnq pozwalajqcq w zdalny spos6b nadzorr:wad prqcq instalacji,

co najmniej w systemie androicl,

W oparciu o dane zebrane ze sterownik6w i pr,zestane przez modem komunikacyjny LAN; Wykonawca

u(rednieni wyniki i odniesie je odpowiednio do wszystkich insLalacji objqtych zam6wieniemi Wykonawca

dokona prezentacji otrzymanych wynik6w przez siei internetowq 0N-LlNE, zwtaszcza infotmacji o
zbiorczej redukcji ilo6ci emitowaneglo C02 oraz iloSci wyprodukowanej ernergii cieplnQj. Wszystkie

wymagane funkcjonalno6ci muszq byrl dosLqpne bez dodatkowych optat przez okres lrwariia gwarancji

ltd 51ts rownik instalacji.

L
rd

U
U'
rd-

((]

lloSd kolektor6w w instalacjri

lszt.l/rodzaj pompy'ciepta
llo66 zestaw6w lszt.l

Minimalna l'lo5t,
mode:m6w LAN w
dranej grupie :

ureqdzeri IsztJ:
2 91 9

J 260 26

4 123 12

5 39 4

6 7 2

21 2 2

ero

FOJ

.9

=o_

z wbudowanym za.sobnikienr

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

dostawiana do za:;obnik6w
pionowvch c.w.u. min. 2,5 kW

3B 4

dostawiana do za:;obnikow
pionowych c.w.u. min.13 kW

3 1

Razem 79r; 83

8. W zwiqzku z mozliwoSciq rezygnac,ii czqSci Beneticjent6w bezpo6rednich iuzytkownik6u,{ insLalacji) z

udziatu w projekcie ,,02E dla Kaszub - wgkorzgstgwanie energetqki razproszonej niskiej enlisji w Gminie

Sierakowice, Kartuzg i Sulqczgno" zamawiajilcy zastrzega mozliwoSi niewykonania catoidi przedmiotu

zam6wienia. W zwiq,zku z powy2szynr Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wystqpienia mo2liwoSci

nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zam6wienia.
9. Szczegllowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera dokumentacja techniczna, kt6ra stanQwi zatqczniki

nr 4 do SIWZ.

w zalezno6ci od wskazari temperatury w spos6b

d)

p\

w ramach zamiwienia dw6ch
8% oodatkiem VAT

go_dgt$gLVAI;_W:gkonsqemusJEkgftlbyles,gf 9!!eit9I9g_psd_twtele,_Z9i
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o) Eg-g-9fp=g-p9!gng yt-19!rnuJ9!zg-9f9!!9ur!n-gbigle 25 3 stawkq podatku VAl' dotgczg
nastepuigcuch obiektow opisanuch szczeo6towo w zotaczniku nr 4:

Qztgtlg n,'JZZI|1 obreb Siero,kows ,

Q$glhs nL29Z/2 ellgL Puzdrowo, Puzdrawo all,
AZ1S!!9 nJ'_988 obrQb Sierokowice, ul. Ks. B. Sltchtg 28 Sierakowice,
9Z@3g_U:29817_p!reb Leszczgnki, Sro yg 40,
Dziat ka nt' 469/ 1 .hL?/ 5 ohr qb Sier algpq ice, ulJQ! pllhg l4Sjptghgurbe,
SZjgU e n t' 2 2 5 / 1 o b r e b S i e r a k o w i c e, u l-E'zle4g,4 s l ngSJgIgLq ut LCS,
pzlg!l9f!'_56/2 obrQb Kartuzg (103), ul. Mqrglalkowskiego 16 Kartuzl,
AZWL u'87 obr?b Kartuzg ULtLlgnkpws-Z9 Ks!!uzg,
Pzlglkgg'82/3 obrqb Glusino, Glusino 18,
Dziatka nr S4 olj!.$lsrc H!!g,S!g!s Huta 1,
g4gily n!' 345 obrqb Mezowo, ul. Kaszuhska !) Dzier2qtno,
Dzialka nrsSl talkowskiego 25 Kartuzl,
wszEstkich latarni oiwietlenia ulicznrego wykorzystujqcego technologiq
fqlqluetqlcznq- 11 szt. w Gminie Sierakowice (lampy solarne ihybrydowe) oraz
4Q_rsL_Wljntn i e Xartuzy 0am pV

UwagalWszqdzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zam6wienia wgstqpujq nazwu wlasne, dopuszcza siq
odpowiednio: rozwiqzania, elementg, materialg, urzqdzenia r6wnowa2ne. Za r6wnowa2ne uznaje siq
rozwiqzania, iak rbwnie2 elementg, materialg, urzqdzenia ct wlaiciwoiciach funkcjonalngch i jakoiciowgch
takich somgch lub zblihontlch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w opisie przedmiotu zam6wienia, lecz
oznaczongch inngm znakiem towarowgm, patentem lub pochodi:eniem. Przg czgm istofne jest to, 2e

produkt r6wn,owa2ng to produkt, kt6rq nie jest identgczng, to|samg z produktem referencg.ingm, ale
posiada pewne, isiotne dla .Zamawiajqcego, zbli2one do produktu referencgjnego cechg i parametrg.
/stotne dla Zafiawiaiqcego cechg i parametrg, to takie, ktore pozwalqzachowat wszgstkim projektowangm:

. lnstalacjom, urzqdzeniom, wgrobom: parametrg i cechg pozwalaiqce przede wszgstkim na
prawlidtowq wsp6lpracq z inngmi insta/ociomi i/lub ur;i:qdzeniami i/lub wgrobami w spos6tr
z-aloionq przez projektonta oraz pozwalajqce przg tgm uzqskai parametrg nie gorsze od
:zaloiongch w opisie przedmiotu zamowienia;

o Elem9ntom konsirukcgjnqm i konstrukcjlnl: wszlstkie parametrg nie gorsze, ni2 zakladane.
Zgodnie z wgrokiem Krajctwej lzbg )dwotawczej sggn. akt KI1VUZP 1400/08 ,,Uznaje siq, 2e oferta
r6wnowa2na to taka, kt6ra przedstawia przedmiot zarnowienia o wlaiciwoiciach funkcjonalngch i

iakoiciowgch takich s;omgch lub zbli2ongch do tgch, ktore zostaltl zakreilone w SIWZ, Iecz oznaczongclt
inngm znakibm towarowgm, patentem lub pochodzeniem. Przg czgm istotne jest to, Zet produkt
rownowa2ng to produkt, kt6rg nie jest identgczng, to2somg z produktem referencgjngm, ale posiadct

pewne, istotnF dla Zamawiajqcego, zbli2one do produktu referencg.l'nego cechg i parametrg".

UwagalJe2eli w SIWZ bqdi w zalqcznik'ach do SIWZ zostalg wsknzane jakiekolwiek nazwg producenta,

nazwg wlosne, znaki towarowe, patentA, normg czq pochodzenie (mnteriat6w lub urzqdzefi), nale2g przgjqi,
2e Zamawiajqqg zawsze dopuszcza rozwiqzania r6wnowa2ne,

Celem niniejszego postqpowania jest osiqgniqcie okreilonej w SIWZ .lakoici i funkcjonalnoici, a nie nabgcitt
material6w lub urzqdzen konkretnej marki lub producenta. Z tgch wzglqd6w Zamawiajqcg doloilgl nale2gtej
storannoici, afig przedmiot zam6wienio nie zostal opisang przez wskazanie znak6w towarowgch, patent6w
lub pochodzenia, zr6dla lub szczeg\lnego procesu, ktore mogtgbq doprowadzii do uprzgwilejowania lub
wgeliminowan'ia niektbrgch wgkonawc|w lub produktow. -le2eli, pomimo tego, okale siq w jakimkolwiek
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miejscu SIWZ oraz w zalqcznikach do SIWZ wgstqpujq takie wskazania, nie nale1g ich trlktowat jako

wgmagah adnoszqcgch sig do przedmic,tu zam6wienia, a nale2g je rozpatrgwai wglqcznie ttll kategoriach
wskazah o charakterze informacgjngm (nie wiqhqcgch dla wgkonawc6w). Z tgch wzglqd6w, oferta, kt6ra
nie bqdzie odpowiadala tgm wskazaniorn nie bqdzie uznawana zo niezgodna z treiciq SIWZ I nie zostanie

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

akreilonego przez Zamawiajqcego spoczuwa na Wgkonawcg.

8. Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowai zam6wienie na

umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

9, Oznaczenie wg Wsp6[nego Stownika 2i,am6wiefr CPV:

zasadach i warun[<ach opisanyclir w projekcie

09331 1 00-9
09332000-s
31 520000-7
4s300000-0
45311200-2
45316',l10-9

45351000-6

Kolektory stoneczne do produkcji ciepta,

Instalacje stoneczne,
Lampy i oprawy oSwietleniowe
Roboty instalacvjne w budynkach,

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Instalar:ja urzqdzefr oSwie[lenia drogowego,

Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.
10. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwo6i sktadania otert czeiciowych,

11. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania otert wariantowych,

1 2. Zamawiajqcy nie przewiduie zastos;owania aukcji etektronicznei.

13. Zamawiajqcyrye pfZ mozliwoici ud:zielenia Wykonawcy zam6wiei, o kt6rych mopva w art.67
ust. 1 pkt. 6, (tzw. zam6wiefr LowtlLrzanych) ustawy Pzp,

14, Zamawiajqcy nie wymaga osobisteElglryy[g1ania przez wykonawcq kluczowych elemen[6W zam6wienia.

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

16. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania montazu urzqdzeir zgodnie obowiqzujqcymi przerpisami i

normami oraz przy zachowaniu przepisr5w BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciqzliwo6ci prowadzenia

prac. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zam6wienia pod kierownictwem osob

posi adaj qcych wymagane przygotowan i er zawodowe.

17, Wykonawca zapewnienia materiaty i urzqdzenia niezbqdrre do wykonania przedqiotu umowy,

posiadajqce aktualne atesty i certytillaty pozwalajqce na ich stosowanie. 'fransprort maferia.l6w oraz

dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzqdzefr obciq2ajq Wykonawcq.
'18. Wykonawca w trakcie dokonywania moniaiu urzqdzeir zabezpiecza teren prac majqc w szczeg6lno6ci

na wzglqdzie mienie bezpo6rednich uzytkownikdw jak i wtasne.

19. Wykonawca w trakcie wykonywania dostawy z montazem ponosi odpowiedzialno6i za bgzpieczeirstwo

swoich pracownik6w oraz innych os6b:anajdujqcych siq w obrqbie prowadzonych prar:.

20. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wyw6z i zagospodarowanie odpad6w.

21. Po zakofrczeniu prac, ale przed ostatecznym odbiorem przezZamawiajqcego Wykonawca zobowiqzany
jest do uporzqdkowanla terenu prac wrerz z terenem przylegtym.

22. ZamawiajEcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewidrrje przeprowadzenia aukcji

elektron icznej.

23. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.

24. Tamawiajqcy 2qda wskazania przez Wykonawcq w tormularzu ofertowym (tj. w Zplqczniku do

Zai4cznika nr 1 do SIWZ), czq6ci zamriwienia, kt6rej wykonanie zamierza pcrwierzyi podwlkonawcom i

podania przez Wykonawcq tirm podwyk:onawc6w.

25. Zamawiajqcy 2qda by Wykonawca. wszystkie urzqdzenia wchodzqce w skat planowanych instalacji

montowat zgodnie z zaleceniami producenta (spos6b monta2u, uprawnienia instalatora), tak by

zamontowane urzqdzenia byty objqte gwaranrjq producenta urzqdzefr. Wykonawca podpipujqc umowQ

udzieli Zamawiajqcemu gwarancji jako6ci na wykonany monta2, uzyte rrrateriaty i 4amontowane
urzadzenia:
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a) w odniesiQniu do kolektor6w stonecznych na okres minimum '120 miesiqcy liczqc od dnia dokonania

odbioru kofrc0wego.

b) w odniesiepiu do pozostatego zakresu przedmiotu zam6wienia tj. m.in. zasobnik6w c.w.u., powietrznych

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

ztozonq ofertq jednak nie kr6cej ni2 36 miesiqcy, liczEc od dnia dokonania odbioru kofrcowego, Okres

rqkojmi wydt(:2a siq na okrr:s obowiqzywania gwarancji,

26. Zamawiajqcv nie przewiduje okre(lania w opisie przedmiotu zam6wienia wymagafi zwiqzanych z

realizacj.l zarp6wienia, o ktrirych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZIP.

27. Tgodnie i art. 29 ust, 5 ustawy PZP opis przedmiotu zamOrruienia sporzqdzono z uwzglqdnienient

wymagair w 4akresie dostqpno6ci dla os6b niepetnosprawnych.

28. Wykonarrrfca oSwiadcza, i2 przez caty okres obowiq,zywania niniejszej umowy zapewni zgodno6t

przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczqcymi

ochrony danyph osobowych i prywatno5r:i.

29. W celu potwierdzenia,2e oterowane instalacje kolektor6w stonecznych odpowiadajq wymogorTl

okre6lonym pfzez zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiaLdania:

o (dla (olektora stonr:cznego) certytikatu zgodno6ci z normq PN-EN 12975-1 ,,stoneczne systemy

grzewcze i ich ek:menty - kolektory stoneczne - Cze6i 1: Wymagania o96lne" wtaz ze

sprawozdaniem z badafr kolektor6w przeprowadzonych zgodnie z normE PN-EN 12975-2
(lnnbrzno cystemy gtzewcze i ich elementy - ko|:ktory stoneczne - Czq6i 2: Metody bada6" lub

PN-EN lS0 9806 ,,Energia stoneczna - Stoneczne kolekltory grzewcze - Metody badafr" lub

europejskiego znak jako5ci ,,Solar Keymark", nadanego przez wta6ciwq akredytowanq jednostkq

certyFikujqcq lub r6wnowazny dokument;

e (dla grupy pompowej) karty kaLalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oferowany produkt

wym;igan technicznych stawianych w niniejszej SIWZ, deklaracjq zgodno6ci oraz dla naczyfr do

wody uzytkowej ate:st higieniczny PZH lub r6wnowazny dokument potwierdzajqcy pozytywnq ocenq

hi gierlicznq lub r6wnowazne.

30. W celu potwierdzenia, 2e oFerowane pompy ciepta odpowiadajq wymogom okre6lonym Wzez
zamawia.jqce$0, oczekuje siri od wykonawcy posiadania:

1) EtykiQty energetycznej zgodnej z Rozporzqdzeniem delegowilnym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia

18lulego 2013 r oraz w Rozporzqdzeniem Parlamentu Eurrtpejskiego i Rady (UE) 201711369 z dnia

4lipqa 2017 r. ustanawiajqcym ramy etykietowania enrrrgetycznego i uchylajqcym dyrektywq

20101p0/UE, protwierdzajqcq sezonowq etektywno6i energetvczn4 ogrzewania pomieszczei w klasie

A, lub r6wnowazny dokument.

2) potwiBrdzonych badafr przez niezalezne od producenta akrrrdytowane laboratorium, na spetnianie

wymqgafi normy PN-EN16147:2017-04,,Pompy ciepla ze:;prqzarkami o napqdzie elektrycznym -
Badallie, raporl oceny iwymagania dotyczqce oznakcrwania pomp ciepta do przygotowania cieptej

wody u2ytkowej" lub r6wnowa2ne,

51. W celu pofwierdzenia,2et oFerowane o(wietlenie uliczne solarne odpowiada wymogom okre6lonym przez

zamaf,viajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

. certytikatu wydanego pnez jednostkq notyFikowanE w UE lub deklaraciq zgodno$ci z wymogami

dyrektyw Unii Europejskiej ora zkarty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oferowany

produkt wymagafr Lechnicznych stawianych w niniejszej SIWZ wtazz zatqcznikiem nr 4 do SIWZ

(dokulnentacja techniczna) lub r6wnowazny dokument.
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32.W celu potwierdzenia, ze oFerowane o6wietlenie uliczne hybrydowe odpowiada wymogorh okreSlonym

przez zamawiajqcego, wymaga siq od urykonawcy posiadania:

. certyFikatu wydanego Wzez jednostkq rrotytikowanq w UE lub deklaraciq zgodno6ci z wymogami

dyrektyw Unii Europejskiej ori;rzkarty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie prrzQz oferowany

produkt wymagafr technicznycl'r slawianych w niniejszej SIWZ w.azz:zatqcznikiem ilr 4 do SIWZ

(dokumentacja techniczna) lub r6wowazne.

33. W przypadku uzycia w SIWZ lub;ratqcznikach odniesiefr do norm, europejskich ocen fechnicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych isystem6w referencji technicznych, o kt6rycll mowa w art.30 ust. 1 pkt

2 ust.3 ustawy PZP zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzywania r6wnowazne opisywanym. Wykonawca

analizujqc dokumentacjq powinien zalo|yl ze kazdemu odniesieniu, o kt6rym mowa w art. p0 ust. 1 pkt

2 i ust 3 PZP uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub r6wnowazne".

R()ZDZIAT IU. TERMIN WYKONANIA ZAM(lWIENIA

Zamawiajqcy wymaga, aby zam6wienie zostato zrealizowane najp62niej w ternninie do 31

2019 r.
f,aidziernika

RozDztAt v. WARUNKt uDztAtu w P0STEP0WANilu

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

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

2) spetniajq warunki udziatu w postqpowaniu dotyczqce:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, 2e:

i. posiada Srodki finansowe ur wysoko6ci co najmniej 7 000 000,00 zf lub posiada

zdolno5d kredytowq u,r wysoko5ci co najmniej 7 000 000,00 zt.

ii. posiada ubezpiecz:enie od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno6ci zwiazanei z przedmiotem zam6wierria. Suma
gwarancyjnaubezpieczeniapowinna wynosid minimurn 7 000 000,00 zt1

Warto6ci i dane ekonomiczner i tinansowe przedstawione Wzez Wykonawcq majq
potwierdziispetnianie przez WykonawcQ warunkriw okre6lonych przez Td,mawiajqcego

powyzej w niniejszym punkcie. Jezeli Wykonawca prrzedstawi warto6ci idane ekorromiczne

w innej walucieniz PLN, w6wcza:; Zamawiajqcy dokona przeliczenia wedlug Srddniego kursu

NarodowegoBanku Pols;kiego [Ngp] obowiqzujqcego w dniu publikacji oftoszenia o

zam6wieniu w Biuletynier Zam6wiei Publicznych.

b) zdolno(ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe+ni warunek jezeli wykaze, ze:

i. zrealizowat:

- co najmniej jednq rlostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajqcq nadoshawie i montaiu 400 instalacji kolektor6w stortecznych do
c.w.u. o wartoSci min. 4 000 000,00 zl(nie dopuszcza sig sumowaniq mniejszgch,

czqstkowgch dastaw ob.lqtgch odrqbngmi umowomi lub zleceniamr)w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywern terminu sktadania oFert, a je2eli okrers prowadzenid dziatalnoSci
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jest kr6tszy - w tym okresie,
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- co najmniej jednqdostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia tj.
polegajqcq na dostawie i rnontaiu 200 powietrznych pomp ciepta do c.w.u. o
wartofci min. 2 000 000,0O2t (nie dopuszcza slq sumowonie mniejszgch, czcqstkowgch

dastaw objqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniarnr)w okresie ostatnich trzech lat przeo

uptywem tetminu sktadania otert, a jezeli okres prrrwadzenia dziatalnoSci jest kr6tszy - w
tym okresie,

- co najmniej jednq dostawg odpowiadajqcq z,akresem przedmiotowi zann6wienia
tj. polegajagcq na dostawie i montaiu 40 latarni oSwietlenia ulicznego solarnego
i/lub hybrydowego o wartoici min. 300 000,00 zl(nie dopuszcza siq sumowanie
ntnieiszgch, czqstkowgch dostow objqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniamr)w okresie
ostatnich ir;zech lat przed uplywem ierminu skiadania oFert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoSci jest k16tszy - w tym okresie.

ii. skieruje do realizacji zam6wienia:

01) Dziesiqd tr6josobowych brygad instalatordw,
02)Koordvnatora dostawy instalacji kolekhor6w stonecznych i oiwietlenia

ulicznrego posiadajqcy doSwiadczenie w reralizacji co najmniej jednej dostawy
odpowladajqcej zakresem przedmiotowi zamriwienia tj. polegajqcej na dostawie i

monta;2u min,400 instalacji kolektor6w stonecznych do c.w.u. o warto6ci min,
4 000 000,00 zi.

03) Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepla do c.w.u. posiadajqcy
do6wiadczenie w realizacji co najmniej jednr:rj dostawy odpowiadajqcej zakresem
przedmiotowi zam6wienia tj polegajqcej na dostawie i montazu rnin. 200
powietrznych pomp cieptado c.w.u. o warto5ci min. 2 000 000,00 zt

04)Kierovvnika rob6t budowlanych bran2y sanitarnej tzn, osobq posiadajqcq
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno5ci
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub inne wazne uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno5ci, wydane na podstawie wczeSniej
obowiaszujqcych przepis6w* oraz co najmniei 3 letnie do5wiadczenie zawooowe
(liczone od dnia rrzyskania uprawnien budowlanych) na stanowisku kierownika
budowy lub rob6t.

05)Kierournika rob6t budowlanych bran2y elektroenergetycznej tzn.
osobqposiadajEcquprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno5ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi elektrycznych
i elektroenergetycznych lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w tej specjalno6ci, wyrlane nia podstawie wczeSniej obowiqzujqcych
przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie doSwiadczenie zawodowe (liczone od dnia
uzyskania uprawniefr budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub rob6t.

06)Kierourania robotami budowlanymi bran2y konstrukcyjnej tzn. osobq
posiad;rjqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno5ci konstnukcyjno-budowlanej lub inne wazne uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w hej specja.lnoSci, wydane na podstawie wczeSniej
obowi4zujqcych przepis6w* oraz co najmniei 3 letnie do5wiadczenie zawodowe
(liczone od dnia uzyskania uprawniefr budowlanych) na stanowisku kierownika
budow'y lub rob6t.

Zamawiajqcy dopuszcza tqczenie poszczeg6lnych Funkcji pod warunkiem spetnienia przez osobq
tqczqcq funkcjq wszystkich warunk6w wymagany(:h dla ty,ch tunkcji
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*Wszystkie osoby bqdEce obywatelami kraj6w cztonkowsllich Unii Europejskiej, kt6rq Wykonawca

wskaze do uczesLniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod kt6rych Wymagane sE

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

wykonywania w Rzeczypospolitej Pofskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie

przedmiotu niniejszego zam6rruienia zgodnie z Ustawq z 18 marca 2008 r. o zasarilach uznania

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

poz. 65).

Posiadane przezwlw Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie; powinny byi

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

aktualnym obowiqzujqcym Ro:zporzqdzeniem Ministra Intrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeinia

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

z p6i6. zmn.).

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

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

przygotowania zawodowego rrdpowierlnie do realizacji przedmiotu zam6wienia, do petnienia

samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tych

funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajqce przedmiotowy w,arunek.

2. Zamawiajqcy mo2e, na kaidynr etapie postqpowania, uznad, ie wykonawca nie posiada

wymaganych zdolno5ci, jeieli zaangla2owanie zasob6w technicznych lub zawodowycti wykonawcy

w inne przedsiqwziqcia gospodarcze wykonawcy moie miei negatywny wptyw na realizacjq

zam6wienia.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz. Vi 1.2) tit. a-b

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czq5ci,

polegai na zdolnoiciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji Finansowej lub ekonomicznej innych

podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.

4, Zamawiajqcy jednocze6nie inFormuje, iz,,stosowna sytuacja" o kL6rej mowa w rozdz. V, 3. niniejszej

SIWZ wystqpi wytqcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, kl.6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innyr:h podmiot6tv udowodni

zamawiajqcemu, 2e realizujqr:: zam6wienie, bqdzie dysponowat niezbqdnymi zqsobami tych

podmiot6w, w szczeg6lno(ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podnriot6w do odflania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6rry na potrzeby realizacji zam6wienia.

2) ZamawiajEcy oceni, czy udostqrpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici t0chniczne lub

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

spetniania warunk6w udziatu w pos;tqpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22i ust. 5 ust;rwy PZP.

3) W odniesieniu do warunk(iw dotyczqcych wyksztatcenia, kwaliFikacji zawddowych lub

do6wiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, jeSli podmioty te
zrealizujq roboty budowlane lulb ustugi, do realizacji kt6rych te zdolno(ci sqwyrnaglne.

R(}ZDZIAT VA. P(IDSTAWY I,1,YKTUI}ZTNIA. () KTdRYCH M(IWA W ART. 24 UST. 5

llodatkowo Zam awi aj qcy przewi duj e w'/kluczen i e wykon awcy:

1) w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w postqrpowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziarre zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego majqtku lub sqd

zarzEdzil likwidacjq jego maj4tku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 ota.z z 2016 r. poZ. 61 5 z p6ift.

zmn.) lub kt6rego upadtoSi ogtoszcrno, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogtoszeniu upadto(ci zawart
uktad zatwierdzony piawom0cnyrn postanowieniem sqdu, jer2eli uk{ad nrie przewiduje zaspokojenia
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wierzyciQli przez likwidacjq majqtku upadtego, chyba 2e sqd zarzqdzil likwidacjq jego majqtku w trybie
art.366 itst. 1 ustawyz dnia 28 lutego 2003 r, - Prawo upadtoSciowe (Dz. U.22015 r. p02.233,978,
1166, 1259 i 1844 ota,z z 2016 r. poz. 615 z p6ih. zmn,);

2) kt6ry w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowi4zki zawrldowe, co podwaza jego uczciwoii, w
szczegolno6ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziataniil lub razqcego niedbalstwa nie wykonat
lub nienalezycie wykonat zam6wienie, co zamawiajqcv jest w stanie wykazai za pomocE s[osownych

Srodk6w dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o kt6rych mowa w art. 24 ust, 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do

w arf. 17 ust. 1pkt2-4 ustawy PZPreprezenfowania wykonawcy pozostajq w relacjach okre3lonyr:lr

z'.

zamawiajqcym,

osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajqcego,

cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktrire ztozyty o6wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 17 ust. 2a.

- chyba ze jest moi:liwe zapewnlenie bezstronno5ci po stronie zamawiajqcego w inny spos6b niz
przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postqpowaniu;

kt6rv, z p,rzyczyn lezqcych po jego stronie, nie wykona* albo nir:nalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczet5niejszq umowq w sprawie zam6wienia publicznego lub umowq koncesji, zawartq z
zamawiajqcym, o kt6rym mowa w art. 3 ust, 1 pkt 1-4 ustawv PZP, co doprowadzito do rozwiq,zania

umowy lqrb zasqdzenia odszkodowania;

bqdEcego osobq tizycznq, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wykioczenie prze,ciwko 5rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono karq aresztu,
ograniczdnia wolno6ci lub karq grzywny nie nizszq ni2 3000 zlrrtych;

je2eli urZqdujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6tki w sp6tce
jawrrej ltlb partnerskiej albo komplementariusza w sp6tce konrandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prok{ren[a prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt6ryrn mowa w pkt 5;

wobr:c ktprego wydano ostatecznq decyzjq administracyjnE o naruszeniu obowi4zk6w wynikajqcych z

przepis6vlv prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym, je2eli

wymierzgno tq decyzjq karq pieniqznq nie nizszq niz 3000 ztotych;

ktory nanuszyt obowiqzki dotyczqce ptatno(ci podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne

lub zdrovjvotne, co zamawiajqcy jes|: w stanie wykazai za pomocq stosownych 6rodk6w dowodowych,
z wyjqtkiem przypadku, o kt6rym mowa w art,24 u:;t. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca
dokonat ptatno6ci naleznych podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotner

wtazz oflsetkami lub grzywnami lub zawart wiq,zqce porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno5ci,

R0zDzlAt vl" wYKAz o$wlnuczrH tug D0KUMENTrilllll,v, poTwtERIIZAJAGY0H spEtNtANtE

WARiJNKoW UDZIAIU W P0STEP0WANIU 0RAU BRAK P0DSTAW D0 WYKLUCZTNtA

Wykona\lca do oFerty zobowi4zany jest zlo|yi, aktualne na dziefr sktadania oFert, o6wiadczenie
slanowi{ce wsiqpne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spetrlia warunki udziatu w postqpowaniu.

O6wiadc4enie, o kt6rym mowa w pkt 1 (w tormie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam6wienia
sporzqdz(:nego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreSlonego w rozporzqdzeniu
Wykonawczym Komisji Europejskief wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24lUE,

zwanego dalej - ,,JEDZ'), Wykonawca zobowiqzany jest przestai Zamawiajqcemu w postaci

a)

b)

c)

4)

s)

6)

7)

1.

2.
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elektronicznej opatrzonej kwalitikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami okre6lonymi

w rozdz. Vll niniejszego SIWZ .

Szczeg6towe inFormacje zwiqzane z zasadami i sposobem wypetnienia "1EDZ, znajduj4 siq tak2e w
wyja(nieniach Urzqdu Zam6wiefr Publicznyr:h, dostqpnych na stronie [Jrzqdu, w Repozytqrium Wiedzy,

w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia.

W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w ,,)E07" o kt6rym mowa w

rozdz. Vl. pkt 1 niniejszej SIWZ sktada kaidy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych s;iq o zam6wienie.

Dokument ten ma potwierdzai spetnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz Urak podstaw

wykluczenia w zakresie, w kt6ryrn kazdy z Wykonawc6w wykazuje spetnianie warurik6w udziatu

w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykaz:ania braku islnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spretnienia - w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby -
warunk6w udziatu w postqpowaniu sktad jednolite dokumenlv dotyczqce tak2e tych podlniot6w. JEDZ

powinien byt wypetniony wytqcznie w zafiresie w jakim wykonawca korzysta z zasobpw podmiotu

trzeciego (dot. spetniania warunk6w udziatu w postqpowaniu). 0Swiadczenia podmiot6w

udos[qpniajqcych potencjat sktarlane nil Formularzu JEDZ powinny miei tormq dokumentu

elektronicznego, podpisanego kwali[ikowanym podpisem elektronicznym przez kazdy z tydh podmiot6w

w zakresie w jakim potwierdzajq okoliczno6ci, o kt6rych mowa w tre6ci art.22 ust. 1 ustawy PZP.

NaleZy je przestad w postaci elel,rtronicznej opatrzonej kwalitikowanym podpisem elektronicznym,

zgodnie z zasadami okre6lonymi w Rozdz. Vll SIWZ.

Zamawiajqcy przed udzieleniem z:am6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oFerta zoslata najwy2ej

oceniona, do ztozenia w wyznaczonym ternrinie, nie kr6tszym ni2 10 dni, aktualnych na (zien zto2enia

nastqpujqcych o6wiadczefr lub dokument6w:

a) InFormacjq banku lub sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej potwierdzaj{cej wysoko6i

posiadanych 6rodk6w Finarrsowych lub zdolno6i kredytowq Wykorrawcy, w wysqkoSci min. 7

000 000,00 zt- wystawionii. nie wr:zeiniej niz 1 miesiqc przed uptywem termipu sktadartia
oterh

b) Dokument potwierdzajEcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno6ci zwiq,zanej z przedmiotem zam6wienia na sumg gwarancyjnq

w wysokoici minimum 7 0Cltl 000,00 zt;

c) wykaz dostaw (1eden wsp6lny wykaz: w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych oFel-tq wsp6lnq -
sporzqdzony wedtug zatqcznika nr 5 do SIWZ), w przypadku iwiadczefr okiesowych lub

ciqgtych r6wniez wykonywernych, w okresie ostatnich 3lat przed uptywem terminu sktadania
oFert albo wniosk6w do dopuszczanie do udzialu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia

dziatalno6ci jest kr6lszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich wartoici, przedmiotu, dat
wykonania i podmiot6w, na rzecz: kt6rych dostawy zostaty wykonane, araz zalqczeniem

dowod6w okre5lajqcych czy te dostawy zostaty wykonane lub sq wykonywane nale2ycie, przy

czym dowodami, o kt6rych mowa, sq reFerencje bqdl inne dokumenty wvstAwione przed

podmiot, na rzecz kt6rego dostawy byty wykonywane, a w przypadku 5wiadczefi okresowych

lub ciEgtych sq wykonywane, a jei:eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnyr/n charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokumenl6w - oSwiadczenie wykonawcy; w
przypadku 6wiadczefr okresowych lub ciqgtych nadal wykonywanych reterencje bqdl inne

dokumenty potwierdzaj4ce ir:h nalezyte wykonywanie powinny byi wydane nie wcze(niej niz 3

miesiqce przed uptywem Lerminem sktadania otert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
w postqpowaniu;

d) wykaz os6b fieden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych oFer]tq wsp6lnq -
zgodnie z zatqcznikienn nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcq do realizacji

zam6wienia publicznego, wraz z intormacjq na temat ich kwaliFika{i zawodowycli, uprawniefi,

5.
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doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbqdnych do wykonilnia zamowienia publicznego, a takze

z;{kresu wykonywanych przez nie czynno6ci oraz intorrnaciq o podstawie dysponowania tymi
osobami.

W cerlu pgtwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z: udziatu w postqpowaniu Zamawiajqcy
wezwie vVykonawcq, ktrirego oferta zostata najwy2ej ocenionit, do ztozenia w wyznaczonymterminie,
nie k16ts[ym ni2 10 dni, aktualnych na dziehzloienia nastqpurjqcych oSwiadczefr lub dokument6w:

a) odpisu z wt.rSciwego rejestru lub z centralnej evrridencji iinFormacji o dziatalno(ci
gospodarczej, jezeli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstar,vie art,24 ust,5 pkt 1 ustawy;
b) za(wiadczenie wta:iciwego naczelnika urzqdu skarbourego potwierdzajqce, 2e wykonawca nie

zalega z optar:aniem podatk6w, wystawioneglo nie wr:ze5niej ni2 3 miesiqce przed uptywem
terminu sktadania oFerL lub innego dokumentu poLwierdzajEcego, ze wykonawca zawarl
porozumienie z wta6ciwyrn organem podatkowym w sprawie sptat tych nalezno(ci wtaz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegrilnoSci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtyr:h ptatnoSci lub wstrzymanie w cato6ci

wykonania decyzji wla6ciwego organu;

c) za5wiadczenie wta6ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczeir

Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Sipotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajqcego, ze wykonawca nie zalega z crptacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeiniej niz3 miesiqce przed uptywern terminu
sktadania of'ert, lub innego dokumentu potwierdzajEcego, 2e wykonawca zawart
porozumienie z wtaSciwym organem w sprawie splaL tych nalezno6ci wtaz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szcze96lno$r:i uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatno(ci lub wstrzymanie w catoici wykonania
decyzli wtaSci wego orgaD u;

d) intormacjq z f(rajowego Rejestru Karnego w zakresie okre(lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14
i 21 ustawy pzp orcz, odno(nie skazania za wykroczenie na karq aresztu, w zakresie
okre6lonym pftez zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uslawy pzp,

wystawionej nie wcze(niej ni2 6 miesiqcy przed uptyrruem terminu sktadania otert;
e) oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub

ostatecznej delcyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokument6w potwierdzajqcych dokonanie ptatno6ci tych naleznoSci wtaz z

ewentualnymi odsetkami tub grzywnami luLr zawarcie wiqzqcego porozumienia w sprawier

sptat tych naleznoSci;

0 o6wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem (rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegeLnia siq o zam6wienia publicznel;

g) o6wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sEdu skazu.jqcego za

wykroczenie na karq ograniczenia wolno6ci lub grzywny w zakresie okreSlonym Wzez
zamawiajqcego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;

h) o6wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec nir:go ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu rrbowiq,zk6w wynikajqcych z przepis6w prawa pracy, prawa ochrony 6rodowiska

lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okre6lonym przez zamawiajqcego na

podslawie art.24 ust, 5 pkt 7 ustawy PZP;

i) oSwiadczenia wykonawcy 0 niezaleganiu z optacanienr podatk6w i optat lokalnych, o kt6rycl'r

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach ioptatach lokalnych (Dz. U. z2Uei
r. p{rz. 716 z p62n. zm).

W celu potwierdzenia, 2e oFerowane dostawy odpowiarlajq wymaganiom okreSlonym przez

zamawiajqcego Zamawiajqcy wezwie Wykonawcq, kt6rego oFerta zostata najwy2ej oceniona, do
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ztozenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 10 dni, aktualnych na dliefi zto2enia

nastqpujqcych dokument6w:
a) (dla kolektora stonecznego) certyFikatu zgodnoSci z normq PN-EN 12975-n ,,S.foneczne

systemy gtzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne - Czesi 1: Wymagania og6lne" wraz

ze sprawozdaniem z badi;Lir kolektor6w przeprowadzonych zgodnie z normq PN-EN 12975-2

,,Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne - Czqii 2; Metodv badafi"

lub PN-EN lS0 9806 ,,Energia sloneczna - Stoneczne kolektory gtzewcze - Metody badai"

lub europejskiego znak jakoici ,,Solar Keymark", nadanego przez wtaiciwq qkredytowanE

jednostkq certyFi kuj qcq lr-r b r6wnowazny dokumen t.

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

przez oferowany produkt wymagair technicznych stawianych w niniejszej SIWZ, deklaracjq

zgodno6ci oraz dla naciryir do wody u2ytkowej atest higienic,zny PZH lub r6wnowazny

dokument potwierdzajqcy pozytywnE ocenq higienicznq lub r6wnowazne.

c) (dla pomp ciepta) etykieta energetyczna zgodnie z Rozporzqdzeniem delegowdnym Komisji

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

Europejskiego i Rady (lJE) 201711369 z dnia 4 tipca 2017 r. ustanawiajqcym ramy

etykietowania energetycznego i uchylajqcym dyrektywq 20101301U8, pdtwierdzajqca

sezonowE etektywno6t energeLyc;znq ogrzewania pomieszczeir w klasie A lub r6wnowazny

dokument.

d) (dla pomp ciepta) potwierrdzonych badafr przez niezalezne od producenta dkredytowane

laboratorium, na spetnianie wymagafr normy PN-EN16147:2A17-04 ,,Pompy ciepta ze

sprqzarkami o napqdzie elektrycznym - Badanie, raport ocenry i wymagariia dotyczqce

oznakowania pomp ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej" lub r6wnbwazne,

e) (dla oSwietlenia uliczneSJo solarnego i hybrydowego) certytikat wydany prlez jednostkq

notytikowanq w UE lub deklaracjq zgodno6ci z wymogami dyrektyw Unii EurQpejskiej oraz

kartq katalogowa potwierdzajqcq:;petnianie przez oterowany produkt wymagafi technicznych

stawianych w niniejszej SiIWZ lub r6wnowazny dokument.

8. Je2eli wykonawca ma siedzibq lutr miejsce zamieszkania poza terytoriunr Rzeczyposp{litej Polskiej,
zamiast dokument6w, o kt6rych miowa w pkt. 6, dla:ZamlaSt 00KUmentow, 0 Ktofycn miowa W pKt. b, 0ld:

1) ppkt a-c) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym w!
cipdzihp lr rh mipicro zrm ioczk:rn ie nnl-uriord z ai aco ndnnr,viod nin io.

wyKonawca ma

siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczner luLj zdrowotne
albo ze zawart porozumienie :r wta(ciwym organem w s;prawie sptat tych natezno6ci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze96lno(ci uzyskat przewidziarie prawem

zwolnienie, odroczenie lub roz.lozenie na raty zalegtych ptatnoSci lull wstrzymanid w cato(ci
wykonania wta6ciwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlo(ci.
2) ppkt d) - sktada intormacjq z ridpowierlniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny rownowazny dokument wydany przez wtaiciwy organ sqdowy lub administracflny kraju, w
kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

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

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt €ippkt 1) lit. b) i pkt 8 ppkt 2)powinny byi wystawione nie wcze6niej
niz 6 miesiqcy przed uptywem terminu sktadania oFert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt 8 lit. a),
powinien byi wystawiony nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed uptywem tego terminu

9.
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Jezeli w liraju, w kt6ryrn wykonawca ma siedzibq lub rniejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, kt6rej dokurnent dotyczy, nie wydaje siq dokumenLirw, o kt6rych mowa w pkt 8, zastqpuje
siq je dbkurnentem ;:awierajqcym odpowiednio oSwiadczerrie wykonawcy, ze wskazarriem, lub
o5wiadczpnie osoby lub os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby, kt6rej
dokument miai dotyczy{ zlo|one przez notariuszem lub przed organem sqdowym, administ:racyjnym
albo orgf,nem samorzEdu zawodowego lub gospodarczego wta6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub

miejsce 4amieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o kt6rym mowa w pkt

9 stosuje siqr.

W przypadku wqtpliwo6ci co do tre5ci dokumentu ztozonego przez wykonawcq, zamawiajqcy moze

zwr6cii giq do wta6ciwych organ6w odpowiedniego kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibq lub

miej:sce z[mieszkania lub zamieszkania ma osoba, kt6rej dokurnenl dotyczy, o udzielenie niezbqdnych
inFormacji dotyczqcych tego dokumrentu.

Wykonawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majqcej
miej:;ce z[mieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Potskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazany w
pkt 6 lit. d) sktada dokument, o kt6rym mowa w pkt I ppkt 2) w zakresie okre6lonym w arL, 24 ust.
1 pkt 14i21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy P7P. Je2eli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6retj dolurnent miat dotyczyi, nir: wydaje siq takich dokurrrent6w, zastqpuje siq go dokumentem
zawierajEcyrn oSwiadc;lenie tej osoby zlo2ony przerl notariuszem lub przed organem sqdowym,
administ;acyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wta(ciwym ze wzglqdu
na miejsde zamieszkanra tej osoby. Przepis o kt6rym mowa w pkt 9 (pierwsze zdanie) stosuje siq.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie
infonmafji, o kt6rej nnowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przeka2e zamawiajqcemu
o6wiadczenie (z wykorzystaniem zatqcznika nr 7 do :;lWZ) o przynaleinoici lub braku
przynalepnoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 25 ustawy
PZP" Wrqz ze ztoieniem oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawid dowody, ie powiqzania
z innym wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wignia - powy2s,zy dokumenL nalezy przesta( za po6rednictwem PlatFormy, poprzez zakiadkq
,, Koresporldencja".

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie m;rjq przepisy rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich rnoze zqdai zamawiajqcy od wykonawcy
w postqppwaniu o udzirslenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r,, poz. 1126).

Jezeli wyllonawca nie ztozy o6wiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz. Vl. 1. niniejszej SIWZ, o:iwiadczefr
lub dokul'nent6w potwierdzajqcych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w arL.25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dQkument6w nir:zbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o6wiadczenia lub dokumenty s;1

niekomplptne, zawierajq btqdy lub budzq wskazane przez zan'tawiajqcego wqlpliwo6ci, zamawiajqcy
wezwie dp ich zlolenia, uzupetnienia, poprawienia w Lerminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozqnia oFerta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postqpowani a.

Wyrnagarra Forma sktadanych dokument6w:
1) Dokumenty lub o6wiadczenia slitadane sE w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

w ele[tronicznej kopii dokumentu lub o6wiadczeniii poSwiadczonej za zgodno6i z oryginatem,
2) Po(wiadczenia za zgodnoii z oryginatem dokonujer odpowi,adnio wykonawca, podmioL, na kt6rego

zdolnp6ciach lub svtuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie
zam6[,vienia publicznego albo podwykonawca, w zakresir: dokument6w lub o6wiadczefi, kt6re
ka2dggo z nich dotyczq.

3) Po6wiadczanie za zgodnoSi z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub o6wiadczenia, o kt6rej

11.

4-tl.

t5.

14.

4atf,.

to.

rnowe w ppkt 1) powyzej., nastqpuje przy uzyciu kwaliFikorrranego podpisu elektroniczneg0.

If,
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1.

przyjmuje siq datq ich3.

4.

R0zDZtAt vil. TNFoRMACJE 0 SPoS0Btt PoR0ZUMIEWANIA SrE ZAMAWIAJA0EG0 Z

WYK()NAWCAMI ()RAZ PRZEKAZYWANN OSWIADCZEI.I I DOKUMENT0W. A TAKZT

wsKAzANrE 0s6B UPRAWhil0NYCH D0 P0RoZUMTEWANTA SrE Z WYK0NAWpAMI

Komunikacja miqdzy zamawiajqr:ym a wykonawcami, w szczeg6lno6ci sktadanie ofert oraz

oSwiadczefr, w tym o6wiadczenia sktadanergo na Formularzu jednolitego europejskiego dokumentu

zam6wienia, sporzqdzonego zgodnie z wzorem standardowego Formularza okre(lonego w

rozporzqdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy

2014124/UE, zwanego dalej ,,JEDZ" odbywa siq przy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznel tj. za

pomocq PlatFormy zakupowej, o kt6rej mowa w Rozdz. ll pkt 4 niniejszego SIWZ.

W przedmiotowym postqpowaniu Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6i przekazywania lobier przez

sirony postqpowania o6wiadczefr, wniosk6w, zawiadomiefl oraz intormacji elektronicznie za

poirerdnictwem PlatFormy znajdujqcej siq pod adresem: https://gminasieral<owice.ezamawiajacy.pl w

zakladce,,Korespondencja".
Za datq wptywu o6wiadczefr, wniosk6w, zawiadomiefi oraz intormacji
zlo|enialwystania na PlatForm ie.

096lne zasady korzystania z PlatForrrry:

4.l.zgloszenie do postqpowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie

Gminy Sierakowice'; hllpS/lgntnaSiepl_o_Wrce.ezarpw6jeqd, lub

h ttps://o n ep I ace. m arke tp I ar1{.p[.

4.2.Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystqp do postqpowania" zostanie przekierowarfy do strony

https://_o_neplaae.gdfkeL[[41eLA[, gdzie zostanie powiadomiony o mozliwo6ci zalogowania lub

do zatozenia bezptatnego konta. Wykonawca zaktada konto rnrykonujqc krdki procesu

rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasto, nastqpnie powtarza ha$to, wpisuje

kod z obrazka, akceptuje repJulamin, klika polecenie ,,zarejestruj siqr".

4.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni robor:zych. W zwiqzku z tym
Zamawiajqcy zaleca Wykronawcom uwzglqdnienie czasu niezbqdnego na rejestracjq w
procesie zto2enia 0ferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wftzz potwierclzeniem ztozenla wniosku rejestracyjnego otrzyma irlFormacje, o

mozliwoici przyspieszenia procedury zatozenia konta, w6wczas nalezy skontaktotvai siq pod

numerem teleFonu podanyrrr w ww. potwierdzeniu.

4.4.Po zatozeniu konta Wykonarwca ma mozliwoSi ztozenia 0terty w postqpowaniu. Komunikacja

miqdzy Zamawiajqcym a \ilykonawcami, w szczeg6lnoSci zawiadomienia oraz inFormacje,

przekazywane sq w Formie elektronicznej za poSrednictwem PlatFormy Zakuporaiej. Za datq
przekazania zawiadomiei oraz inFormacji przyjmuje siq datq ich wvstania za po6lednictwem

zaktadki,,Korespondencja".

5. Wykorrawca moze zwr6cii siq do Zamawiajqcego o wyja(nienie tre6ci SIWZ. Wniosek nale2y przestai

za pcrSrednictwem PlatFormy Zakr-rpowej przez opcjq 'ZADAJ PYTANIE' lub przy uzlciu zaktadki

,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiajqcemu, Wykonawca klika lewym przy(iskiem myszy

klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w kt6rym nalezy uzupetnii danQ Wykonawcy,

temaL i treit/przedmiot pytania, po wypetnieniu wskazanych p6l wraz z wymaganyrn kodem

weryfikujqcym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDZ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie

wystania pytania poprzez komunil,rat systermowy "pytanie wystane". Zanrawiajqcy urdzieli wyja6niefr

niezwtocznie, jednak nie p6lniej ni;i na 6 dni przed uptywem terminu sktaclania otert, pod warunkiem,
ze wniosek o wyja:inienie treSci SIWZ wptynqt do Zamawiajqcego nie p6lniej niz do lioirca dnia, w
kt6ryrn uptywa potowa wyznaczonego terrninu sktadania oFert. Jezeli wniosek o wyja$nierrie tre6ci

SIWZ wptynie po uptywie terminu, o kt6rym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonydh wyja(niefr,
Zamawiajqcy mo2e udzielii wyjafnierfr altro pozostawii wniosek bezrozpoznania. Przedtu2enie terminu
sktadania otert nie wptywa na bie61 terminu sktadania wniosku o wyja5nienie tre6ci SIWZ.

IO
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Tre611 pytafi (bez ujawniania 116dta zapytania) wrazz wyjainir:niami bqdl intormacje o dokonaniu
modyfikacji SIWZ, Zamawiajqcy przekaze Wykonawconr za poirednictwem PlatFormy Zakupowej.
Zamawiajqcy intormuje, i2 w przypadku jakichkolwiek wiltpliwoici zwiqzanych z zasadami
korzystarjia z PlatFormy, Wykonawca winien skont.aktowai siq z dosiawcq rozwiqzania

teleinForrfatycznego Plattorma zakupowa Gminy Sierakowice tel. +48 22 576 87 90 (inFolinia

dostripna w dni roboczer, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: -o,p-e_ptqqq@1railelplan_e_t-p_l
Zamawiajqcy zgodnie ;z S 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady lvlinistr6w w sprawie uzycia (rodk6w

komunikqcji elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego oraz udostqpnienia
i przechqwywania dokument6w elektronicznych (Dz. U. z )1017 r. poz. 1320) - zwane dalej

,,Rozporz{dzeniem" okre(la dopuszczalny tormat kwalitikowanego podpisu elektronicznego, jako:

dokumenty w Formacie ,,pdt" zaleca siq podpisywai Formatem PAdES,

dopuszcza siq podpisanie dokument6w w Formar:ie innym ni2,,pdt", wtedy bqdzie

wymagany oddzielny plikr z podpisem. W zwiqzku z tym Wykonawca bqdzie zobowiqzany
zal4czyt oddzielny plik z podpisem.

9. Zamawiajqcy, zgodnie ;z S 3 ust. 5 ww. Rozporzqdzenia okre6lla niezbqdne wymagania sprzqtowo-
aplikacyj4e umozliwiajEce pracq na Plattormie Zakupowej tj.:
9.1, Staty dostqp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo5ci nie mniejszej ni2 512

kb/s;

Kompuler klasy PC lub MAC, o nastqpujEcej konfiguracji: pamiqi min 2GB Ram,
prlrcesor Intel lV TGHZ, jeden z system6w operacyjnych - MS Windows 7 , Mac 0s x 1

0.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

Zainstalowana dowolna przeglqdarka internetowa rlbstugujqca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej'wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
Wtqczona obstuga JavaScript;

Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujqcy pliki w tormacie.pdF.
10. Zamawia]jqcy okre6la niezbqdne wymagania sprzqtowo-aplikacyjne umozliwiajqce prawidtowe

ztozen ie llwati Fi kowan ego podpi su elektron i czn ego:

10.3"

RekomendowanE przegl4darkq do ztozenia oterty jest MS Internet Explorer lub Firetox w
wersji wpieranej przez producenta.

Uruchomienre oprogramrrwania do sktadania podpiisu wymaga r6wniez zainstalowania
Java w wer:sji 1,8.0_65 lub nowszej, koniecznie ur wersji 32-bitowej, pozwalajqce na
przyjmowanie przez uzytkownika sesyjnych ptik6w cookie oraz obsiugujqcej szyFrowanie.

Konieczne jest r6wniez dodanie adresu witryny plattormy eZamawiajqcy
(ezamawiajqcy.pl) do wyjqtk6w (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawniefr

admin istracyjnych na komputerze.

Zainstalowanie dedykowanego komponentu SzaFir SDK oraz aplikacjq Szatir Host, kt6ry

odpowiada za obstugq tunkcjonalnoSci podpir;u elekironicznego w platFormie

eZamawiajEcy. Rozszerzenie Szatir SDK mozna pobrai np. na stronie
http://www.erlektronicznypodpis.pl/intormacje/aplikarie/. Po zainstalowaniu rozszerzenia
Szatir SDK oraz aplikacji SzaFir Host nalezy przetadowaf bie2qcq stronq.

Przed uruchrrmieniem platFormy eZamawiajqcy, w pierwszej kolejnoSci nalezy podlqczyi
czytnik z kartq kryptograficznq do komputera.

11. lntormacje dotyczqce odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdq Pafistwa na stronie:

8.1,

8.2.

9.2.

9.3.

q/!

9.5.

1n1

10.2.

10.4.

h ttns: n ui a c-pon izsze-kroki.hltps:/0neplace.m a gjqc-pon izsze-kroki.

12. Zamawiajacy zgodnie z S 3 ust. 3 ww. Rozporzqdzenia, okreilar dopuszczalne formaty przesytanych

danych lj. plik6w o wielko(ci do 100 MB w Formatach: txt, rtF, pdt,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,

docx, xls{, pptx, csv, jpg, jpeg, tit, tiFt, geotitf, png, svg, wa\f, mp3, avi, mpg, mpeg, mpA, m4a,

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

XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
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13, Zamawiajqcy zgodnie z S 3 ust. :i ww. Rozporzqdzenia okre6la inFormacje na temat (odowania i

czasu odbioru danych tj.:
13.1. Plik zatqczony przez Wykonawcq na Plattormie Zakupowej i z,apisany, widoczny jest w

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

dopierro po odszyFrowaniu przezZamawiaj;1cego po uptywie terminu sktadania otert.
14.1znaczenie czasu odbioru danych przez F'latFormq stanowi datq oraz doktadny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego s;erwera s;ynchronizowanego odpowiednirn lr6dlenr cz{su.
15, W przypadku wnoszenia wadium w tormie porqczenia lub gwarancji:

15.1. 0ryginat dokumentu'wadium (porqczenia lub gwarancji), opatrzonego kwatiFikowanym
podpisem elektronicznym os6b upowa2nionych do jego wystawienia, Wykonawca sktadd zatEczajqc

na Platformie w zakladce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument'1.

15.2. Jezeli oryginat dokumerrtu wadium (porqczenia lub gwarancji) nie zostat sp{rzqdzony w
postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca sporzqdza iprzeka:zuje elektronicznq kopiq
posiadanego dokumentu wadiurn, opatrzonego kwalitikowanym podpisem elektronicznym,
Wykcrnawca sktada zatqczajqc na Flatfornrie w zaktadce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia

,,dodaj dokument".

Jednocze6nie ZamawiajEcy inFormuje, ire przepisy ustawy PZP nie pozwalajq na jakikolwiek inny kontakt
- zar6wno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania siq z Wykonarfvcami - niz
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ, Oznacza to, 2e Zamawiajqcy nie bqdzier reagowat na inne Formy

kontaktowania siq z nim, w szczeg6lno6ci na kcrntakt teletoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

RozDzlAr vil. WYMAGANtA D0TYCZACE WADTUM

1. Zamawiajqcy wymaga wniesienia
00/100 ztotych).

Wadium moze byi wniesione w:

1) pieniqdzu;

wadium w wysoko6ci: 200 000,00 zt (stownie: ddieScie tysiqcy

2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno!;ciowo-kredytdwej, z tym ze

porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniq2nym;

gwarancjach ubezpieczeniowych;
gwarancjach bankowych;
porqczeniachudzielanychprzezpodmioty,okt6rychmowawart.6bust.5pkt2us[awyzdniag
lisLopada 2000 r. o utworzeniu F'olskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczoici (Dz. l).22007 r. Nr42,
poz.275 z p6in. zm.)

3. Wadium w tormie pieniqdza nallezy wnie6i przelewem na konto w Banku Sp6t{zielczym w
Sieral<owicach,nr rachunku: 47 ts324 0001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem rla przelewie:

,,Wadium w postqpowaniu SUE.271 .2.2019 /Modernizac.la instalacjl cieptej wo{y u2ytkowej
budynk6w mieszkalnych oraz budynk6w u2yteczno6ci publicznej pclprzez dostafq i montai
instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepta wrazz budowq o6wietlenia ulicznego solarnego
i hybrydowego w gminach Sieralkowfice, Kartuzy i Sulqczyno".

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdz:u nastqpuje z chwilE uznania 6rodk6w pigniq2nych na

rachunku bankowym Zamawiaj4ceplo, o kt6rym mowa w rozdz. Vlll.3 niniejszej SIWZ, pr]zed uptywem

terminu sktadania otert (tj. przer:l uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
sktadania oFert).

5. Zamawiaj4cego zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w Formie:

'2.

3)

4)

5)

1) pieniqznej - dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostat zatqczony do oterty;

1B
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2) innej hi2 pieni4dz - dokument zostat zatqczony zgodnie z instrukcjq zawartq w rozdziale Vll pki.

15

W treSci g[tarancji/porqczenia winno wynikai bezwarunkowe na kazde pisemne zqdanie zgloszone przez

Zamawiajqcego w terrrrinie zwiqzania otertq, zobowi4zanie 0waranta do wyptaty Zamawiajqcemu
petnej kwpty wadium w okoliczno6ciach okre6lonych w arh. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

W tresci gwarancji/porqczenia nieuprawnione sqzapisy m6wiqce o jej wygaSniqciu w przypadku zwrotu
oryginatu dokumentu.

0Ferta wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w spo:s6b nieprawidtowy zostanie odrzucona.
0koliczno$ci izasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczeL

zabezpiec4enia nalezytego wykonania umowy okre6la ustawa P,ilP.

R0zDzrAt tx, TIRMtN zl1|tAzANtA 0FERTA

WykonavVca bqdzie zwiqzany oFertq przez okres 50 dni. Bieg terminu zwiqzania otertq rozpclczyna siq

wrazz uptywem terminu sktadania oFert. (arl. 85 ust. 5 ustawy PZP).

Wykonawca moze przr:dtuzyi termin zwiqzania oFertq, na czas niezbqdny do zawarcia umowy,
samodzieilnie lub na wniosek Zamawiajqcego,z tym, ze Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na

3 dni przed uptywem terminu zwiqzania oFertq, zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na
przedtuzqnie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jedrrak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania rrFertq nie powoduje utraty wadium.

PrzedtuzEnie terminu zwiqzania oFertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznoSci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwiqzania otertq. Jezeli przedtuzenie terminu zwiqzania oFertq dokonywane jest po wyborze
oferty naJkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadiunn lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, kt6rego oFerta zostata wybrana jako najkorzystn ir,rjsza.

R(lZINZft X. ()PIS SP(IS(}BU PRZYG()T(IWYWANIA OIERT

Wykonawga mo2e zloLyti tylko jednq oFertq.

OFerta musi byi zabezpieczona wadium.
OFerta mqsi zawierat nastqpujqce o:iwiadczenia i dokumenty:
3.1. Formularz ofertyusporzqdzony wg wzoru Formularza ofurty stanowiqcego zatqcznik nrr 1 do

SlW4. Przedmiotowy zatqcznik nr 1 jest wytqcznie materiatem poglqdowym, stanowiqcym
odwzorowanie treSci zawartej w elektronicznym formularzu oFerty PlatFormy zakupowej Gminy
Sierakowice. Otertq nale2y ztozyd wytqcznie w postaci elek[ronicznej za po6rednictwem Plattormv
zakuFowej Gminy Sierakowice. Formularz oFerty nie podlega uzupetnieniu na zasadach

regullwanych przepisami art, 26 ust. 3 Pzp;

3.2. .lednolity Europejski Dokument Zam6wienia (JEDZ) sporzqdzony wg wzoru JEDZ stanowiqcego
zatqgznik nr 2 do SIWZ. Przerlmiotowy za{qcznik nr 2 jr::sl wytqcznie materiatem poglqdowym,

stanQwiqcym odw:zorowanie treSci zawartej w elerktroniczrnym JEDZ Plattormy zakupowej Gminy
Sierafowice. JEDZ nalezy ztozyi wytEcznie w postaci eleklronicznei za po6rednictwem Plattormv
zakuFowej Gminy Sierakowice

3.3. zoboyviqzanie podnriot6w trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na
potrzgby realizacji zam6wienia, w sytuacji kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
waruhkdw, o kt6rych mowa w rozdz. V,1.2) a-b niniejszej SIWZ w slosownych sytuacjach oraz w
odnieisieniu do niniejszego zam6wienia, lub jego czq:ici, bqdzie polega( na zdolno6ciach
techriicznych lub:lawodowych lub sytuacji Finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
niezdleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim:;llosunk6w prawnych (zgodnie z opisem

R

J.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

w rozdziale V pkt. !i i 4 SIWZ);
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3.4. petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o

udzielenie zam6wienia, ewentualnie umowa o wsp6tdziataniu, z kt6rej bqflzie wynikai
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze byt ustanowiony do repfezentowania

Wykonawc6w w postqpowaniu albo do reprezentowania w postqpowaniu i zaw4rcia umowy.

Petnomocnictwo winno byi sporzqdzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwgtiFikowanym
podpisem elektronicznym;

3.5. dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oFerty (oryginat w postaci dokumentu
elektronicznego) wzglqdnie do podpisania innych o5wiadczefi lub dokument6w sktadanych wraz z
oFertq, chyba, 2e Zamawiajqcy moze je uzyskai w szczeg6lno6ci za pomocq $ezptatnych
o96lnodostqpnych baz danych, w szcreg6lnoSci rejestr6w publicznych w rozumiefriu ustawy o

inFormatyzacji dziatalno6ci pordmiot6w realizujqcych zadania publiczne 8, a WykonQwca wskazat

trl wraz ze ztozeniem oFerty;

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

uwzglqdnieniem postanowiefr rrrzdz. Vlll niniejszego SIWZ.

4. Wykonawca zobowiqzany jest ztozyi za po(rednictwem PlatFormy podpisanre przez osob$ umocowane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 3.1 - 3.F niniejszego

rozdziatu.

Wykonawca sktada oFertq zgodnie ;i: wymaganiami okre6lonymi w SIWZ. Treii oterty musi odpowiadai
tre5ci SIWZ.

Oterta winna byi sporzqdzona w jqzyku polskim i ztozona pod rygorem niewaznojci w postaci

elektronicznej za po6reclnictwem PlatFormy dostqpnej pod adresem:

h ttps ://grn i n as i e rakowi ceezam awi ajacv. p l.

Korzystanie z PlatFormy jest bezptatne.

0terta wtaz z zatqcznikami powirrna byi podpisana przez osobq upowa;inionq do reprezentowania

Wykonawcy, Oterta powinna by( podpisana kwalitikowanym podpisem ertektronicznym przez osobq

uprawnionE, zgodnie z tormq reprezentacji Wykonawcyokre6lonq w rejestrze sqdowyrrn lub innym
dokumencie, wtaSciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobq unfrocowanq (na

podstawie petnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

9. 0tertq nalezy zlo2yt na Plattormie pod adrersem: hllpS'lgn"inasie1alo_\gg_e€14mqwi,aiaq4p_1. w
zaktadce ,, OFERTY' do dnia 08.0/+.2019 r.do godz. 11:50.
9.1. Otertq nalezy ztoiyi w nastqpujqcy spos6b:

9.1.1.Wykonawca sktada Otertg poprZez:

9.1.1.1. wypetnienie elektronicznego Formularza OFerty na Plattorrnie zakupowej Gminy

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

9.1.1.2. wypetnienie eleklronicznego Formularza )EDZ na Plattormie zakupowej 6miny
Sierakowice (zgodnrie z wzorem zatqcznika nr 2 do SIWZ),

9.1.1.3. dodanie pozostatych dokument6w (zatqcznik6w) okre6lonych w niniejszej SIWZ, -
podpisanych kwalif ikowanym podpisem elektronicznym pr::ez osoby umoicowane.

CzynnoSci te realizr:wane sq poprzez wybranie polecenia ,,dlodaj dokumerf t" i

wybranie docelowego pliku, kt6ry ma zostae wczytany.

9.1.2.Wykonawca winien opisat zatqcznik nazw4 umo2liwiajEcq jego identytikacjq;
9.1.3.Wykonawca zat4czajqc dc,llument oznacza, czy jest 0n: ,,Tajny" - dokument stafrowi

tajemnice przedsiqbiorstura" lub opcjq ,,Jawny" - nies;tanowiqcy tajemnicy prrzedsiqbiorstwa

w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o;zwalczaniu niquczciwej

konkurencji.
9.1.4.Wczytanie oterty w:rerzzzatqcznikami nastqpuje popvez polecenie ,,7162oferlq'|,.
9.l.5.Potwierdzeniern prawidtowo zto2onej Oterty jest komunikat systemowy ,,Oterta ztozona

poprawie" oraz wygenerowany raport z zaktadki ,,ClFerty".

9.1.6.0 terminie ztozenia 0terty decyduie czas petnego przeprocesowania transakcji pa
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PlatFormie.

9.1.7.Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszytrowany. JeSli Wykonawca zamie6cii niewta(ciwy
plik, mo2e go usunEt zaznaczajqc plik i klikajqc pok,rcenie ,,usuti".

9.1.8.\tVykonawca sktada ofertq w tormie zaszytrowanej, dli,rtego tez OFerty nie sqwidoczne do

mrlmentu oclszyFrowania ich przez Zamawiajqcego. lch treSi jest dostqpna w raporcie
qFerly generowanym z zaktadki ,,0FERTY'.

9.2. Wykonawca moze samodzielnie wycofai ziozonq przez siebie oFertq. W tym celu w zaktadce

,,0FERTY' nalezy zaznaczy( oFertq, a nastqpnie wyllrat polercenie ,,wycoFaj oferLq".

9.3. Po uptywie terminu sktadania otert, dodanie 0[erLy (zatqr:;znik6w) nie bqdzie mozliwe.
l0.Zastrze|eriie dotyczqce intormacji stanowiqcych tajemnicq przerdsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w

ustawy z flnia 16 kwielnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiqzany
jest ztozyf w otercie w spos6b wyralnie okreSlajqcy wolq ir:h utajnienia. Dokumenty,,stanowiqce
tajemnicq przedsiqbiorstwa" powinny zostat zatqczcrne w osobnym pliku wraz z jednoczesnym

zaznaczeniem polecenia,,Tajne", Wczytanie zatEcznika nastqpuje poprzez polecenie ,,Dodaj".

R0ZDZIAI Xl. MIEJSCE 0RAZ TERMIN SKTADANL[ | 0TWARCIA 0FERT

1. 0Fertq ndlezy zlo2yt na PlatFormie pod adresem: httpS/lgntn,a5tgetAtyrcegamawlajacy.pl w
zaktadce ,,OFERTY' do dnia 08.04.2019 r. do godz. 11:50.

1.fl.Otwarcie otert nastqpi poprzez upublicznienie wczytanych na Plattormie Otert w dniu
08.04.2019 r. o godz. 13:00.

2. Intormacjq z crtwarcia 0tert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiajqcego
(www.sier0kowice.biuletyn.nq!) oraz na Platformie w zaktadce ,,Dokumenty zam6wienia" w folderze

,,lnFormacja z otwarcia oFert" izawierai bqdzie dane ollreilone w art.86 ust.5 Pzp.

R(IZDZIAT XII. ()PIS SP(lS(lBU (}BTICZENIA CTNY

1. Wykonaqca okre6la cenq realizacji zam6wienia poprzez wskazanie w elektronicznym Formularzu oterty
na PlatFormie zakupowej Gminy Sierakowice tqcznej ceny otertowej brutto za realizacjq przedmiotu
zam6wierf la w podziale na dwie pozycje objqte r6znymi obciq2r:niami podatkiem od towar6w i ustug
tj. zakresem objqtym 8% podatkiem VAT, jak r6wnie2 23 % porlatkiem VAT,

2. t-qczna cbna oterLowa brutto musi uwzglqdnia( wszystkie koszty zwiq,zane z reallzacjq przedmiotu
zam6wier'lia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia ofaz wzorem umowy okre5lonym w niniejszej
SIWZ, w podziale na dwie pozycje

3. Cena mu$i byi: podana iwyliczona wzaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada zaokrqglenia
- ponizej 5 nalezy koirc6wkq pominqi, powyzej i r6wne 5 nale2,y zaokrqglii w gorq).

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

5. Jezeli w postqpowaniu ztozona bqdzie oFerta, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od l:owar6w i ustug, zamawiajqr:y w celu

oceny tal(iej oFerty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug, kt6ry miatby
obowiqzefi rozliczy( zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajqc ofertq, jest

zobligowany poinFormowat zamawiajEcego, 2e wyb6r jego oferty bqdzie prowadzit do powstania u

zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru / ustugi, kt6rych
dostawa / iwiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSi bez kwoty
oodatku.

R0zDZlAt xlll. oPls KRYI'IRI0W, KT0RYMI ZAMAW|AJACY BIDZIE StI KttR0WAr pRZy WyBoRZr

OTERTV, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERI(IW I SPOSOBU (ICENY OFERT
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1. Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego oterta bqdzie przedstawiata najliorzystniejszy

bilan:s kryteri6w oceny oFert (Cerna oferty, okres Gwarancji orazskr6cenie Terminurealizacji
zadania). Za najkorzystniejszq ziostanie uznana oFerta, kt6ra uzyska najwiqkszEl sumq punkt6w

wewszystkich kryteri ach.

Zamawiajqcy wyznaczyt nastqpujqce kryteria i ich znaczenie.

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

b) Kryterium nr 2: okres Gwarancjijakoici na wykonany montaz, uzyte materiaty i zamontowane

urzqdzenia(G) - waga 20 %.

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

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

.Gdzie:

WP - iloSi punkt6w przyznanycl'r Wykonawcy

Cn - najnizsza zaoFerowana Cerna, spo(r6d wszystkich otert nie podlegajqcych odrzuleniu,

Cuo - Cena zaoFerowana w badanej oFercie,

Guo - liczba punkt6w za okres t(iwaran{fi badanej oterty,

Gm - mozliwa maksymalna do uzyskania ilo6i punkt6w za okres Gwarancji.

Tuo - liczba punkt6w za skr6cenie Terminu realizacji zadania badarrej oterty,

Tm - hozliwa maksymalna do uzyskania ilo6i punkt6w za skr6cenie I'erminu realitacji

zadania.

Zasada przyznawania punkt6w zakryterium Cena oferty - w zwiq,zku z koniecznoiciq

przedstawienia ceny oferty w podziale na dwie pozycje objqte r6znymi obciqzenialni podatkiem

od towar6w i ustug tj. zakrr:rsem objqtym 8% podatkiem VAT, jak r6wniez 23 % pQdatkiem VAT,

podany powyiej wz6r przyznawania punkt6w bqdzie stosowany po zsurilowaniu cen

ofertowych brutto obu pc1Jgjitj.cena oferty brutto objqta podatkiem 8%+ cena oferty

brutto objqta podatkiem 23 %,

Zasada przyznawania punkt6wza kryterium okres Gwarancji jako6ci na wykonany montai,
uiyte materiaty i zamonl[owane urzqdzenia:

UWAGA: Wykonawcar nie rno2e zaproponowad okresu Gwarancji jakoici na

wykonany monta2, uri.yte materialy i zamontowane urzqdzeniakr6tszego nii 35

miesiqcy. W przypadlku zto2enia ofert z okresem Gwarancji jakoici ria wykonany

montai, uiyte materialy i zamontowane urzqdzeniakrritszym ni2 35 rniesiqcy,

oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tre6ciq SIWZ.W przypadku

zaoferowania przez rtlVykonawcq okresu Gwarancji przekraczajqcego 50 nniesiqcy

Zamawiajqcy uzna, ie wykonawca oferuje 50 miesiqczny okres gwarancji.

Okres Gwarancji jakor6ci na I llo66 pkt.
wykonany monta2, uiyte
materiaty i zamontowane

urzadzenia

wp = ("*r, .o) . (x",,) . (*,,,)

1\

2)
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36m es ecv 0

48m es or\/ 10

60m esrQcy 20

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

5) zdsada przyznawania punktowza kryteriumskrdcenie'[erminu nealizacji zadania:

UWAGA: W przypadkuzaoferowania Terminu realizacji zadania przekraczajqcego

31.10.2019 r. oferta zostanie odrzucona jalko niezgodna z tre5ciq slWZ. W

przypadkuzaoferowania Terminu realizacji zadania kr6tszego ni2 30.09.2019 r.

Zamawiajq{:y uzna, 2ewykonawca oferuje skr6cenie realizacji Terminu zadania do

50.09.2019 r.

Termin realizacii zadania llo36 pkt.

31,10.2t119 r. 0

15.10.2t119 r 10

30.09.2019 r. 20

4. Maksymalna tqczna liczba punkt6w jakq moze uzyska( Wykonawca wynosi - 100 pkt.

5. Za najkcjrzystniejszq otertq uznawai siq bqdzie of,ertq sprr:rtniajqcq wymagania Zamawiajqcego
przedstavyiajqcq najwyi:szq wartoSi punktowq za w/w kryteria wyboru.

6. Punktacjq przyznawana oFertom w poszczeg6lnych kryteriach bqdzie liczona z doktadnoSciq do dw6ch

miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy najkcrrzystniejszq otertq.
7. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego of'erta odpowiadai bqdzie wszystkim

wymaga{iorn przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparcitj o podane kryteria wyboru.

8. Jezeli nie bqdzie mozna dokonai wyboru o[erty najkorzystniejst:.ejze wzglqdu na to,2e dwie lub wiqcej
otert przgdstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteri6w oceny otert, Zamawiajqcy spoSr6d tych

otert dokbna wyboru of'erty z ni2szq cenq (art. 91 ust. 4 ustawy PZP),

ROZDZIAT XIV. INF()RIIJlACJE () FORMALN(lsCIACH, JAKIT PTIWINNY Z(}STAC D()PITNI(lilIE P(l

WYB(IRZE (lTERTY W CELU ZAWARCIA UM(IWY W SPRAWIT ZAM6WIENIA PUBLICZNTG()

0soby reprezentujqce Wykonawcq przy podpisywaniu umowy powinny posiadai ze sobq dokumenty
potwierdzaj4ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bqdzier wynika(
z dokument6w zatqczonych do oFerLy.

W przypadku wyboru oterty zlo2onej przez Wykonawc6w w:sp6lnie ubiegajqcych siq o udzietenie
zam6wiehia Zamawiajilcy moze zqdai przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujqcej

wsp6tpracq tych Wykonawc6w, Umowa taka winna okre6laf strony umowy, cel dziatania, spos6b

wsp6tdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarnq
odpowie(zialrroii za wykonanie zam6wienia, oznaczenie czas;u trwania konsorcjum (obejmujqcego

okres redlizacji przedmiotu zam6wienia, gwarancji i rqkojmi), rrvykluczenie mozliwo6ci wypowiedzenia

umowy ki:nsorcjum przez kt6regokolwiek z)ego cztonk6w do c;zasu wykonania zam6wienia.
Zawarcie umowy nastqpi wg wzoru Zamawiajqcego.

1,

2.

3,

4. PostanoWienia ustalone we wzorze umowy nie podtegajq negor:jacjom.
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W przypadku, gdy Wykonawca, ktrirego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejs;za, uchyla siq od

zawarcia umowy, Zamawiajqcy bqdzie m6g.f wybrai otertq najkorzystniejsz,tr spoSr6d pozQstatych oFert,

bez prrzeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzq przestanki, o (t6rych mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

5. Zamawiajqcy przed podpisanierm umowy zastrzega sobie prawo do wglqdu d dokumenty
wymienione poniiej:

. kopie uprawniefi budowlanych os6b wchodzqcych w sktad personelu Wykonawcy tzn.

kierownik6w rob6t lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno6ciach, o kt6ry,gh mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 04)-06),

. za5wiadczenia o przynarleznoici kierownik6w rob6t, o kt6rych mowa w Rozdzl V pkt 1 ppkt

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

. certyfikaV6wiadectwo w zakresie doboru i monLazu instalacji kolektor6w stonecznych,
wydane przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych lub jego auloryzowanego
przedstawiciela dla osoby, o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niniejszej
SIWZ orazllub os6b o kt6rych mowa w Rozdz. V pk:t 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 01f SIWZ,

lub

r 6wiadectwo kwaliFikacyjne, uprawniaiqce do zajmowania:;iq eksploata4iq urzqdzefi,

instalacji isieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane ria podstawie

rozporz4dzenia Ministri:r Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczeg6towyr:h zasad stwierdzania posiadania kwaliFikacji przez osQby zajmujqce

siq eksploatacjq urzqdzefr, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. {328 zp6irt.2fi.), dla osoby,

o kt6rej mowa w Rozdz:. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niniejs;zej SIWZ,

lub

o dokument potwierdzaja;cy, ze osoba o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt ?) lit b. poz. ii
02) orazllub osoby, o ktr5rych mowa wRozdz. V pkt'1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) nlniejszej SIWZ
jesVsqprzedstawicielemr/ami producenta kolektor6w stonecznych lub podmiotu
posiadajqcego certyFik;rV(wiadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montgzu instalacji
kolektor6w stonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych

lub jego autoryzowane5lo przeds;tawiciela,

. certytikat Europejskiego Systemu Szkolefr i Certytikacji Instalator6w Pomp Ciepta (EUCERT),

dla osoby o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii lJ3) niniejszej SIWZ orazllub
os6b, o kt6rych mowa r,v Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 01)

Wykonawca, kt6rego otertq wybrano jako najkorzystniejszq jest obowiqzany do zawarfia umowy w
terminie nie kr6tszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze naj(orzystniejszej
oFerhy; zzastrze2eniem art. 183 u:;tawy,

Zamawiajqcy moze zawrze( umo\/q w sprawie zam6wienia publicznego przed uptywer4 termin6w, o
kt6rych mowa w rozdz. XIV pkt. 6., jezeli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zobtata ztozona
tylko jedna oFerta.

Jezeli Wykonawca, ki6rego oferta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia umo(y w sprawie
zamirwienia publicznego Zamawiajqcy mrlze wybrai otertq najkorzystniejszq spo(r6{ pozostatych

otert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba 2e zachodzq przestanki, o kt6rych mowa w art.
93 ur;|. 1 ustawy.

Wykonawca, kt6ry prowadzi dziatalnoSi gospodarczq w tormie sp6tki z ograniczonq
odpowiedzialno6ciq, a zobowiqzanie do 6wiadczenia wynikajqce ze zlo2onej oterty stahowi warto6i
dwukrotnie przewyzszajqcq wyso[,lo5i kapitatu zakladowego, zobowiqzany jest, najpdlniej w dniu
podplsania umowy, dostarczyi r.rchwatq zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu sp6tek
handlowych (Dz. U, 2017.1577 zp,6ln. zm.) lub wpis/odpis umowy sp6tki, zezwalaj.lcy pa zaciqganie

6.

B.

9.

takich zobowiq,zafr.
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R0zDZtAr xv. WYMAGANtA D0TYCZACE ZABtZptICZENIA NALEzYTEG0

WYKONANIA UM(IWV

1. Wykona(ca, kt6rego oterta zostanie wybrana, zobowiqzany bqdzie do wniesienia zabezpieczenia

nale2ytego wykonania umowy najp62niej w dniu jej zawarcia, w wysokoSci 5% ceny catkowitel'
bruito podanej w oFercie.

2. Tabezpie(zenie mo2e byi wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastqpujqcych
formach:

a) pieniqdzu;

b) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kli,rsy oszczqdno6ciowo-kredytowej, z tym
ze zobowiqzanie kilsy jest zawsze zobowiqzaniem pieniq2nym;

c) gwarancjachbankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porqpzeniach udzierlanych przez podmioty, o kt6rych mowit w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 lislopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. tJ, z 2016 r,,
poz. 359).

3. Zamawiafqcy nie wyra2azgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre6lonych art. 148 ust. 2

ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w tormier pieniri;Znej Zamawiajqcy przechowa je na
oprocentqwanym rachunku bankowym.

5. Z treici zabezpieczenia przedstawionego w tormie gwarancji/porqczenia winno wynikai, ze bank,
ubezpiec4yciel, porqczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajqcego wterminie maksymalnie 30 dni od

pisemnego zqdania kwrltq zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwotania, bez

warunku; niezaleznie od kwestionowania czy zaslrze|eir Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawialjqcego jest uz,lsadnione czy nie.

6. W przypa!ku, gdy zabez:pieczenie, bqdzie wnoszone w tormie innej niz pieniqdz, Zamawiajqcy zastrzega
sobie prawo rJo akceptacji projektu ww, dokumentu.

7. Zamawia]jqcy zwr6ci zahezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez

ZamawiaijEcego za nalezycie wykonane.

8. Kwota p0zostawiona na zabezpieczenie nie mo2e przekroczyi 30% wysoko6ci tegoz zabezpieczenia.

9. Kwota, o kt6re mowa w pkt.8 powyzej zostanie zwr6cona nie p6lniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rqkojmi za wady.

xvl. lsT0TNt DtA sTlRoN P0sTAN0wttNtA, KT6RE zosTAN4 WPR0WADZ0NE D0 TRISCI

ZAWIERANEJ UMOWY W IiPRAWIE ZAMdWIENIA PUBTICZNEG(|, (lG(lTNE WARUNKI UMOWY ALB(I

wz0R uMowY, JEZELI ZAMAWIAJA0Y WYMAGA 0D WYK0NA|IJCY, ABy ZAWART Z NtM UM0W[

W SPRAWIE ZAMdWITNIA PUBLIGZNTG(l NA TA,KICH WARUNKACH.

1. Projgkt umowy, stanowi Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

2. Zampwiajqcy przewiduje mozliwo(i zmiany istotnych post;,rnowieh umowy, na skutek wyslqpienia
poniiszych okoliczno6ci mogq dotyczyi nastqpujqcych jej element6w:

1) terminu wgkonania zamowienia:

istrrtne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej powodujqce konieczno6t wprowadzenie

zmian w dokumentacji technicznej, skutkujqce brakiem mozliwoSci dohrzymania

pierwotnego terminu zakoirczenia realizacji zawartej umow!;

a)



b)
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z uwagi na rozszerzenle zakresu rob6t dokonanego w zwiqzku z art. 144 ust, 1 pkt. 6

ustawy PZP lub wystqpienie koniecznoSci wykonania rob6t zamiennych;

okoliczno6ci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom ufirowy w chwili jej zawarcia,

takich jak: wystqpienie wyiqtkowo niesprzyjajqcych warunk6w atnlrosterycznych

uniemozliwiajqcych prowadzenie Prac (tj.nawalne opady deszczu o rrrisp6tczynniku

natqzenia co najmniej li wg skali IMGW, temperatury poni2ej -l'oC, silne i porywiste wiatry

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

dopiero po rozpoczqciu procesu inwestycyjnego, spowodowane wystqpieniem

niezinwentaryzowanych ukrytych obiekt6w budowlanych, przeszk6d $eologicznych,
odkryciem niewybuch6w iniewypat6w oraz innych przeszk6d utrudniajqcych lub

uniemozliwiajqcych prowadzenie prac w zgodzie z opisem zam6wienia, zasddami wiedzy

technicznej i wta6ciwynni przepisami, wynikajqce z postqpu technicznego umozliwiajqcego

zastosowanie nowych rozwiqzafr technicznych itechnologicznych z l(orzySciq dla

zamawiajqcego;

dziatania os6b trzecicl^r uniemozliwiajqcych wykonanie prac, kt6re to dzieitania nie sq

konsekwencjq winy kt6rejkolwiek ze Stron,

koniecznoSi uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:

danych, zg6d lub pozwolefr os6b trzecich lub wta6ciwych organ6w,

wstrzymanie realizacji prac objqtych umowq, co uniemozliwia terminowQ zakoirczenie

realizacji przedmiotu urnowy,

niemozliwo6i niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

oterty w zwiqzku z wnicrsionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowiqzuj4cych przepis6w prawa, norm w zakresie maljqcym wpryw

na realizacjq przedmiotu zam6wienia lub Swiadczenia stron,

wystqpienie sity wyzszej , ptzez kt6rq rozumiet nalezy zdarzenie zewnqtrzne Wobec tqczEcej

strony wiqzi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- kt6rego strony nie mogty przewidziei przed zawarciem umowy,

- kt6rego nie mozna uniknqi, ani kt6remu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nalezytej staranno6ci,

- kt6rej nie mozna przypisat drugiej stronie;

Za sitq wyzszq warunkujqcq zmianq umowy uwazai :,iq bqdzie w pzczeg6lno6ci:

pow6dl, po2ar i inne klqski zywiotowe, zamieszki, sLrajki, ataki tprrorystyczne,

dziatania wojenne, nagte dtugotrwate przerwy w dostawie energii eleklrycznej,

promieniowanier lub skazenia.

j) sk16cenie terminu zakoiiczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykon4wcy,

k) konieczno66 wykonania prac archeologicznych, konserwatorskich na terenie pfac.

termin6w platnoici:

a) nieprzewidziany brak ptvnnoSci I'inansowej u Zamawiajqcego,

b) wystqpienie sily wy2szej,

c) zmiana terminu wykonania zam6wienia

h)

26
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3) paranletrtiw przedmiotu zam1wienia:

a) istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej, r6wniez te polegajqce na niezgodno(ci

dokumentacji z przepisami prawa,

koniecznoii aktualizacji rozwiEzair ze wzglqdu na postqp lechnologiczny lub gdyby

zastosowanie przewidzianych w dokumenlacji technicznej rozwiEzair groziio

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystqpienie odmiennych od przyjqtych w dokumentacji technicznej warunk6w

geotechnicznych lub terenowych, w szczeg6lno ci istnienia niezinwentaryzowanych

podziemnych sieci, instalacji, urzqdzei, obir:kt6w burdowlanych itp,,

zrniany w obowiqzujqcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bqdzie dosiosowanie

treSci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystqpienie sity wy2szej.

w zwiqzku ;z mozliwo6ciq rezygnacji czq6ci Beneficjent6w bezpo:6rednich (uzytkownik6w

in:slalacji)z t.rdziatu w projekcie,,OZE dla Kaszub - w'ykorzystywanie energetyki rozproszonej

ni:skiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno" zamawiajEcy zastrzega mozliwo6(

nir:wykonania cato6ci przedmiotu zam6wienia lub zmian przedmiotu zam6wienia.. W

zwiqzku z powyzszym Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wystqpienia mozliwoici nie

zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszr:go zam6wienia lub zmian przedmiotu

zam6wienia.

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

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

przyczyny o obiektywnvm charakterze: istotna zmiana okoliczno6ci powodujqca, ze

wykonanie czq5ci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidziet w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

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

wysoko5i wynagrodzenia zostanie pomniejszona o rriewykonane prace.

w zwiqzku :z mozliwo6ciq rezygnacji czq6ci Benelicjent6w bezpo6rednich (u2ytkownik6w

in:stalacji)z udziatu w projekcie,,OZE dla Kaszub - w'ykorzystywanie energetyki rozproszonej

ni:skiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno" zamawiajqcy zastrzega mozliwoSi

niewykonania cato6ci przedmiotu zam6wienia lub zmian przedmiotu zam6wienia. W

zwiqzku z powyzszym Wykonawca powinien uwzglqdnif ryzyko wystqpienia mozliwo6ci nier

zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszr:go zam6wienia lub zmian przedmiotu

zam6wienia.

e) w przypadku otrzymania interprelacji indywidulanej Krajowej InFormacji Skarbowej, kt6ra

wykaze, 2e zlolona oterta w postqpowaniu, na prcdstawie kt6rego podpisano niniejszq

umowq, bqdzie prowadzita do powsLania u zamawiajEcego obowiqzku podatkowego tzw.

,,odwrotnego obciqzenia VAT" zgodnie z przepisami o podatku od towar6w iustug(Dz,U,z
2018 poz. 2!.174). W takim przypadku to zamawi;rjqcy bqdzie miat obowiqzek rozliczyC

podatek VA'l zgodnie z tvmi przepisami,

5\ podwg'N,onawstwa:

zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

1l
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b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po

Zamawiajqcego),

ptzez

4,

5.

c) zlecenie czq6ci prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtQszenia ipo
akce p Lacj i przez Tamawi aj qce go),

d) rezygnacja z podwykonawcy.

Nadto Zamawiajqcy przewiduje mo;?liwo5i zmian umowy w przypadku wysLqpienia co najmniej jednej

z okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zarn6wiefr publicfnych.

W przypadku wystqpienia okoliczno:ici wskazanych w ust.2 pkt 1) umowy, skutkujqcych niemo2noiciq

dotrzymania terminu realizacji prz:edmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtu2eniir, nie dtu2ej

jednak niz o czas trwania tych okoliczno(ci.

W przypadku wystqpienia okoliczno6ci stanowiqcych podstawq do zmiany postanowiefr umowy

Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego pointormowania o tym fakcie Zampwiajqcego i

wystqpienia z pisemnym wnioskienr o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajqcy uzna,2e okolicznoSci wskazane przez Wykonawcq jako stanowi4ce podstawq do

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

warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowiE katalog zmian, na kt6re Zamawiajqcy moze wyrazii zgodq. Nie

stanowiq natomiast zobowiqzania ,Zamawiajqcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzQnie.

XVII. P(}UCZENIE (l $R(IDKACH (lCHRONY PRAWNEJ.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innermu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyslianiu danego

zam6wienia oraz poni6st lub moze ponieii szkodq w wyniku naruszenia przez Zdmawiajqcego

przepis6w ustawy PZP przystugujq Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale Vl ustawy PZP jak

dla postqpowafr powyiejkwoty okre(lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.

11 ur;t. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przystugujq r6wnie2 lrganizacjom
wpisanym rra listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. KLAUZUI.A INFORMACYJNA R(lD(l

Administratorem Twoich danych osobrowych jest Gmina Sierakowice, zwana dalej: ,,Administratorem".
Mo2esz skontaktowai siq z Administratorem piszqc na adres:83-340 Sierakowice ul. Lqborska 30 lub

pocztq elektronicznq na adres sierakowice@sierakowice.pl albo teleFonujqc pod numer:58 681-95-00.

Mozesz skontaktowai siq z administratorem za po6rednictwem powotanego przez niego inspefitora ochrony

danych: Pan tukasz Gotda pisz4c na atlres: inspektor@sierakowice.pl.

1. PodstawE przetwarzania Twoicl'r danych jest zto2enie oFerty w celu zawarci{r umowy z

Administratorem, a po jej przyjqciu przez Administratora umowa pomiqdz:y Tobq a Adnlinistratorem,
zwana dalej:,,UmowE', dla wykoni:rnia kt6rej przetwarzanie Twoich danyclr jest niezbqdne.

2. Twoje dane osobowe jak r6wnie2 dane os6b wskazanych przez Ciebie w zwiqzku z ich uczeslnictwem

w zawarciu i/lub realizacjq umoury przetwarzane sE wylqcznie dla cel6w zwiqzanvch z zawarciem,

realizacjq Umowy, w tym jej rozliczeniern.

3. Podanie danych osobowych nie jer;t obowiqzkowe, jednakze ich niepodanie spowoduje, ze zawarcie i

realizacja Umowy bqdq niemozliwcr.

4. Twojr: dane bqdE przechowywane nie dtuzej niz jest to konieczrre, t1. przez okres 10 lat od dnia
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rozwiEz[nia, wykonania umowy [ub dtuzej, w przypadku postqpowan spornych (polubownych lub
sqdowyph) - do czasu ich prawomocnego ukonczenia,

Admini$trator przeka;Ze Twoje dane naslqpuj4cym odbiorcorn: podmiotom zajmujqcym siq obstugq
intorm;ityczna Administratora, rewidentowi badajqcemu sprawozdanie Finansowe Administratora,
organoF administracii skarbowej, podmiotowi prowadzEcemu archiwum zaktadowe Administratora,
organoin prowadzEcynn kontrole udzielanych zamowiefr publicznych, podmiotom, kt6re w zwiqzku z

dofinanpowaniem inwestycji prowadzq kontrolq zawarlych um6w.

Masz plawo zqdai od Administratora dostqpu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i

usuniqcia, a takze prawo do ograniczenia przetwarzania danych za wyjqtkiem usuniqcia danych
ztozonyph w zwiqzku ;z ubieganiem siq i uzyskaniem zam6wienia publicznego.

W zwiqlku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przystugujr: Ci prawo
wniesiehia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nir,r bqdzie podejmowat wobec Ciebie
zautomptyzrrwanych decyzji, w tym decyzji bqdqcych wynikienr protilowania.

9. Adminigtrator nie zamierza przekazywai Twoich danych do pafrstwa trzeciego ani do organizacji
m iqdzyriarodowych.

xtx. tNF0RtvtAcJA DoTyczAGA PRZETWARZANtA DANYCH 0S0B0WYCH

Odbiorcq Pani/Pana danyr:h osobowych bqdq upowaznierni pracrrwnicy Gminy Sierakowice oraz sp6tka
0twarty Rynbk Elek[roniczny S.A. siedzibq w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanq do
Rejestru Pr4edsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego, prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.s[.
Warszawy v'i Warszawie )(lll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS:

0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako wti,rSciciel PlatFormy Zakupowej, na kt6rej
Gmina Sierakowice prowadzi postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, dziatajqcq pod adresem:
h ttps://gm i n Asi erakowi ce.ezam awi ai acy. p L

xx. zAr4czNtKl

1. Zatqczni[ nr 1 - Wzor Formularza oFertowego (do wypetnienia na PlaLFormie Zakupowej).

2. Zatqcznif nr 2 - W;l6r Jednolitego Europejskiego Dokumr:lntu Zam6wienia (do wype*nienia na

Platforrp ie Zakupowej),

3, ZatqczniI nr 3 - Projelit umowy.

4. ZatqczniI nr 4 - Dokurnentacja techniczna.

5. ZatqczniI nr 5 - Wyka;l dostaw.

ZatqczniI nr 6 - Wyka;z os6b skierowanych do realizacji zam6wienia.
ZaiqczniI nr 7 - 05wiadczenie o przynaleznoici lub braku przynaleznoSci do grupy kapitatowej.
Zatqcznik nr 8 - Zobowiqzanie podmiotu trzeciego.
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