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KACJA IST()TI'{YCH WARUNIK{IW ZAMdWI EN IA
(zwana dalej SIWIJ

St lacji c.w.u. budynkr6w mieszkalnychr oraz budynkdw uiyteczno$ci
stawg i montai instalacji solarnych' powietrznych pomp ciepfa wraz

(lW ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy

i Sulgczyno

ZNAK SPRAWY - SUE.ZI|.2.2O1II

DOSTAWY

i poni2ej kwot okre5lonych w przepisach wydanych na podst. art. 1'l ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieir publicznych

lDz. U.2017.1579 j.t. z p6ln. zm.)

Zamawiajq oczekuje, 2e Wykonawcy zapoznajq siq dok{adnie z tre6ci4 niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko n starczenia wszystkich wymaganych intormacji i dokument6w, oraz przedto2enia oferty nie

odpowiadajqcej wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajqcego.

Zalwierdzil:

wraJqceg0

S ierakowice, n. 01.04.2019 r.

Prolekt pn, ,,AzE d/a Kaszub - wykarzystywanle energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej enisji w Gnine Sjerakowlce,
Kaftuzy i 5u/ec4/no'1est wsp6lflnansowana ze Srodkdw funduszy UE w ramach Regionaln€go Prograrnu Operacyjnego Wojewddztwa

Pornorskiego ha lata 2014-2020, Os pfion4etowa: 10 Energia, Dzialanie 10,03, Odnawialne Zrddla energii, poddzialanie; 10.03.01.
odnawidlne irodla energii wsparcie dotacyjne wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Gmina Sierakowice
ul. Lqborska 30,

83-340 Sierakowice,

tel. / Fax 58 681-95-00, 58 68'1-96-715

www,sierakowice. pl

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

NIP: 589'1018894, REGON: 19167 4977

Godziny pracy: p0niedzia+ek, (roda, czwartek 7:30-15:30; wtorek 7:30-16:00, pi4tek 7:30-15:00,

R(IZDZIAI II. TRYB UDZITTTNIA ZAM6WIENIA i INT(}RMACJE ()G6tNT

1. Niniejsze postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podslawie art. 39

Jstawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiei Publicznych lDz. l. z2017 r.. poz. l579 z p62i.

zm.) zwanej dalej ,,ustawq PZP".

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specyfikaq4 lsLotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanq dalej

,,SlWZ", zastosowanie majq przepisy ustawy PZP.

3. Niniejsze poslqpowanie prowadzone jest wsp6lnie przez samorzqdy gmin Sierakowi(e, Kartuzy i

Sulqczyno, Zgodnie z art. 16 :st. 1 ustawy PZP. Gmina Sierakowice. na podstawie umowy

partnerskiej, jest upowa2niona do przeprowadzenia postgpowania i udzielenia niniejszego

zam6wienia w imieniu i na rzecz gmln Kartuzy i Sulqczyno.

4. Warto6i zam6wienia przekracza r6wnowartoici kwoty okre(lonej w przepisach wykonawczych

wydanych na podslawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

SPICYIIKACIA IST() {YCH t,fARUNKIi|'t ZAM6WIfNIA

sut.271.2.2019

R(]ZDZIAI I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEG()

5, Komunikacja miqdzy Zamawiaj4cym a Wykonawcaml w niniejszym postqpowaniu odbywa siq przy

u2yciu Platformy Zakupowej h$pflgnu4lqa&ulle. ezam aw iajacy. p l. llekrot w dalszej czqsci

Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia jest mowa o ,,PlatFormie zakupowej" - nEle2y przez to

rozumiei narzqdzia umo2liwiajqce realizacjq procesu zwiqzanego z udzielenieni zam6wief

publicznych w Formie elektronicznej stu2qce w szczeg6lnodci do przekazywania oFeri, Q6wiadczei w

tym jednolitego europejskiego dokumentu zam6wienia, zwane dalej ,,Plattormq',1 ,,PlatFormq

zakupowq" lub,,Systemem".

R(lZDZIA[ III. (}PIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

1, Przedmiotem niniejszego zamiwienia jest realizacja projektu pn. ,,02E dlo Koszub -
Kartuzg iwgkorzgstgwanie energetgki rozproszonej niskiej emisii w Gminie

Sulqczgno" (umowa o doFinansowanie RPPN4.'10.03.t11-22-0053/16-00 z dn. 03.1 2018 r.). W

ramach zam6wienia przewiduje siq monta2 3 r62nych 116detlinstalacji wykorzystuj od nawialne

116dla energii, Wykorzystywana bqdzie energia sloneczna (w [echnologii solarnej i Fo

a tak2e ciento oowietrza.

Itaiczn ej),

W ramach niniejszego przedsiqwziqcia przewiduje siq dostawq i monta2 522 instala ikolektor6w
Planowanasionecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o tqcznej mocy 2 608,17

wielko(i instalacji kolektor6w stonecznych zostala przedstawiona w labeli poni2ej:



SPTCYfl KACJA IST()TNYCH WARUI]KOW ZAI!1()WIINIA

su[.271.2,2019

3. Pon adto
przygoto

p rzerw id uJ e

an ia cieptej

669,90

llo56 kolektor6w
w instalacji [szt.l

llo5d

zestaw6w

lszt.l
2 91

3 260
4 123

5 39

6 7

21 2

Razem 522

siq dostawq i monta2 powietrznych

wody u2ytkowej (c.w.u,) w 273 w

pomp ciepta typu powietrze-woda do

budynkacf prywaLrycn i publicznyr:h, o

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

lloi;6
zestaw6w

lszt'1

Min imalna
moc

gfzewcza

IkW/szt.l
z wbud owanyrn zasobnikiem c.w.u. 232

dostawian a do zasobnikriw pionowych

c.w.u.
3B

)q

dostawian a do zasobnikriw pionowych

c.w.u.
3

13

Razem 273

4. Zam6wierjie zaktada r6wnle2 budowq o6wietlenia ulicznego wykorzystujqcego technologiq
fotowoltdicznq - 11 szt. w 6minie Sierakowice (lampy solarne i hybrydowe) oraz 40 sz:t. w
Gminie fartuzy (lampy hybrydowe) o ]qcznej mocy PV: 13,77 kW, parametry oczekiwanego
o5wre ilen ia uliczn ego:

a) firoc turbiny wiatrowej - min. 100 W,

.lECZneJ mocy

h\

rl
d\

moc paneli fotowo ltaicznych nie mniej ni2 270 W dl,l jednej lampy,
lampa - min. 20 W,

wysokoii masztu - max. 10 nt,

6.

5.

7.

e) 2ywotno6i o(wietlenia - ok. 30 000 h.

W opisie przedmiotu zam6wienia rozdz. ll1 pkt. 2 i 3 Sl\t^'17 z0sta1y zawarte dwa budynki; Kaszubskiego
Centrum l)4edycznego w Sierakowicach (zainstalowane zosLanE kolektory sloneczne o tqcznej mocy ok.
31,61 kW) oraz Wsp6lno[a Mieszkaniowa ul, Kubusia Puchatka 6 i 8 w Sierakowicach (zainstaloiruane
zostanq kolektory s.foneczne o tqcznej mocy ok. 31,61 kW), Zamawiajqcy wymaga, aby dla tych
obiekt6w przed przystEpieniem do dostawy i montazu instalacji opracowai dokumentacjq projektowq i

przedlo2yi jE zamawiajEcemu celem jej akceptacji.

Projekt pryewiduje iqcznie dostawq i monta2 instalacji kolektor6w slonecznych ipowietrznych pomp
ciep+a dq przygotowania cieptej wody u2ytkowej na budynllach prywatnych w trzech gminach
Sierakowiie (558 szt. insialacji), Kartuzy (110 szt, instalacji) iSulqczyno (125 szt. instalacji).
Zamawiajbcy ponadto wymaga, aby ok. 10 % instalacji (kolektor6w s{onecznych oraz powie[rznych
pomp ciepta do c.w.u.) byto objqtych zrlalnym monitoringiem pracy automatyki zainstalowanych
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urzqdzeIi. Nale2y zastosowae internetowe sterowniki - urz4dzenia, kL6re

tu n kcjon aln oSci:

a) mo2liwo6a odczytu lem peratu r,

b) mo2liwo6i sterowania pracq i mocq instalacji w zale2noSci od wskazair

aut0maryczny,

posiadajq nastqpuj4ce

w sp0s00

q instalacje zostanq wyposa2onych w modem LAN, w ilo6ciach nie mniejszych ni2 wskapanych przez

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

na0z0l0wac pracq

W oparciu o dane zebTane ze sterownik6w iprzeslane przez modem komunikacyjny LAN, Wykonawca

u(rednieni wyniki I odniesie je odpowiednio do wszystkich instalac.ji objqiych zam6wienieml Wykonawca

dokona prezentacji otrzymanych wynik6w przez sie( internetowq 0N-tlNE, zwtaszcza intormacji o

zbiorczej redukcli iloici emitowanego C02 oraz ilo(ci wyprodukowanej energii cieplnej. Wszystkie

wymagane funkcjonalno(ci muszq byi dostqpne bez dodatkowych oplat przez okres trwariia gwarancji

^. .L^.^,.,^iL i^.r-atr.i;na sterown ik instalacji

o

,a

llo66 kolektor6w w instalacji
[szt.l/rodzaj pompy ciepta llo5i zestaw6w [szt.]

Minimalna ll056

modem6w LAN w
danej ffupie
urzadzeri Iszt.]

2 9,7 9

3 264 26

4 123 12

5 39 4

6 7 2

21 2 2

:'ii
.q
=o-

z wbudowanym 2:asobnikiem

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

dostawiana do zasobnik6w
p onowych c.w.u. min. 2,5 kW

38 4

dostawiana do zasobnik6w
pionowych c.w.u. m in.13 kW

3 1

R aze n'l 795 83

iazku z mo2liwo6cia rerzvsnacii cze(ci BeneFicient6w bezooirednich (u2vtkown8. W zwiqzku z mo2liwo6ciq rerzygnacji czq(ci BeneFicjent6w bezpoirednich (u2ytkownik6w' instalacji) z

ulzralu w projekcie ,,02E dla Ko:;zub - wgkorzgstgwonie energetgki rozproszonej ntskiej emisji w
Gminie Sierakowice, Kortuzg r Sulqczqno" zamawiajqcy zastrzega mo2liwo(i niewykoriania calo(ci
przedmiotu zam6wienia. W zwiqzku z powyiszym Wykonawca powinien uwzglQdnia ryzykq wys[qpienia

nro2liwo(ci nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zamowiefia.
9. Szczegdtowy opis przedmiotu zam0wienia zawiera dokumentacja techniczna, kt6ra sbanoirui zalqczniki

nr 4 do SIWZ.

%.AfiolLi-emt/N,Wgk9llqr4rca_rnqsi skollglpus_i_efelqhjg!1q,pgL awsgg,-ze:

sterownikami solarnymi isterownikami pomp ciepta poprzez internet,

d) logowanie w sterowniku dostqpne z osobnego poziomu u2ytkownika t serwisu

e) posiadajE dedykowanq aplikacjq mobilnq pozwalajqcq w zdalny spos6b

instalacji, co najmniej w systemie android.

o)

IssJEE!j99!!h 9bjglllw _elrjtsnqch szczeq6lowqJv zglLczaiku nr 4:
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Dziolka nr 377/11 obrQb Sierokowsko Huta, JaqgygJl!,
Dziatka nr 207/2 obrQb Puzdrowo, Puzdrowo 2fu
Dziatko nr 988 obreb Sierakowice, ul. Ks, B. Sltcht? 28 Sierakowice,
Dziatka nr 286/7 obreb Leszczgnki, Srocze G6rg 40,
Dziolko nr 469/1, 472/5 obrqb Sierokowice, ul. LQborska 34 Sierokowice,
Dziolka nr 225/1 obrQb Sierakowice, ul. Przedszkolno Sierokowice,
Dzialka nr 56/2 obrqb Kortuzg (J03), ul, Marsitotkowskiego 16 KartuztJ,
Dziatko nr 87 obrQb Kortuzg (7), ul. Zomkowo 29 Kartuz*
Dziatko nr 843 obreb Gtusino, Ftusino 18,
Dziolko nr 64 obreb Stara Huta, Stora Huto 7,

Dziolka nr 345 obreb Mezowo, ul, Koszubsko Si lzEIigZIg,
Dziatko nr 56/4 obrgb Kortuzg (703), ut. Marszotkowskiego 25 Kortuzg,
wszqstkich lotorni o5vyietlenia ulicznego wvkorzvstuiqcego technologiq
fotowoltaicznE - 11 szt. w Gminie Sierakowice (lampy solarne i hvbrvdowe) oraz
40 szt. w Gminie Kartuzy (lampy hybrvdowe),

8%

tam, gdzie w opisie przedmiotu zamlwienia wgstgpujq nazwg wlasne, dopuszcza sig
odpowiedni rozwiqzania, elementg, materialg, urzqdzenia r6wnowaine. Za r6wnowa2ne uznaje sig

jak r6wnie2 elementg, materialg, urzqdzenia o wlaiciwolciach funkcjonatngch i
tokich somgch lub zbli2ongch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w opisre przedmlotu

rozwtqzania,

zam1wienia, lecz oznaczongch inngm znakiem towarowgm, patentem lub pochodzeniem. przg czgm
istotne jest to, 2e produkt r6wnowa2ng to produkt, kt6rg nie jest identgczng, tozsama z produktem
referencqjngyn, ale posiada pewne, istotne dla zamawiojqcego, zbliione do produktu referencqjnego
cechrJ i poroiletrU.
istotne dia Zamawiajqcego cechg i parametru, to takie, kt6re pozwolq zachowai wszgstkim
projektowonQm:

. lnstllacjom, urzqdzeniom, wqrobom: porametrA i cechg pozwolajqce przede wszrlstkim no
pralyidtawq wsp6tpracq z inngmi insio/ocjornr i/lub urzqdzeniomi i/lub wgrobomi w spos6b
za+qzonu przez Nojektonto oraz pozwolojqce przg tgm uzgskat. porametrA nie garsze od' zolQ2ongch w opisre przedmrotu zom6wienia;

. Elerlentom konstrukcAinum i konstrukcjom; wszgstkie parametr1 nie gorsze, ni2 zokladane.
Zgodn[e z vygrokiem Kraiowei lzbg )dwolawczej sggn. okt Kl1/uzp 1400/08 ,,1)znaje siq, ie oferto
r6wnowa2na to taka, kt6ra przedstawia przedmiot zom6wienia o wlalciwolciach funkcjonalnqch i
iokolciowgcl takich samgch lub zblihongch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w SIWZ, lecz oznaczonqch
inngm znakliem towarowgm, patentem lub pochodzeniem. przg czgm istotne jest to, ie produkt
r1wnowazng to produkt, kt6rg nie jest identgczng, tozsomu z ptoduktem referencgjngm, ole posiada
pewne, istotqre dla Zomawiajqcego, zbli2one do produktu referencgjnego cechg i parametrg".

UwoqolJeieli w S|WZ bqdi w zalqcznikach do S\WZ zostalg wskazone jakiekolwiek nazwg producenta,
nozwtJ wlos\e, znaki towarowe, patentu, norma czg pochodzenie (moterial6w lub irzqdzeh), nale2g
przgjqt, 2e Zomawiajqcg zawsze dopuszcza rozwiqzania r6wnowaLne.
Celem niniejtzego postqpowania jest osrqgnigcie okreilonej w SIWZ jakolci i funkcjonalnolci, a nie
nabgcie matirial6w lub urzqdzefr konkretnej marki lub producenta. Z tgch wzglqd6w Zamowiajqcg
dolo2gl nole\gtel staronnoici, obq przedmiot zam1wienia nie zostol opisang przez wskazanie znak6w
towarowgch, potent6w lub pochodzenra, ir6dla lub szczeg1lnego procesu, kt6re moglgbg doprowadztt do
uprzgwilejowQnia lub wgeliminowania niektbrgch wgkonawc6w lub produkt6w. Je2eli, pomimo tego, oka2e

o,

b.

c.

d.

e,

f.
s'
h.

i.

b)



SPTCYTIKACJA IST()INYCH ITARUNKIiW ZAIVIiWIIIIIA

sut.2i1.2.2019

siq w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w zalqcznikach do SIWZ wgstqpujq takie wskazanio, nle nale2g ich

traktowat jako wgmogai odnoszqcgch siq do przedmiotu zam6wienia, a nale2g je rozpatrgw\t wgtqcznie

w kategoriach wskazah o charakterze rnformacgjngm (nie wiq2qcgch dla wgkonawc6w). Z tg(h wzgl9d6w,

oferta, kt6ra nie bqdzie odpowiadala tgm wskozoniom nie bqdzie uznowana za niezgodna z tletciq SIWZ i

nie zastanie z tgch powod1w odrzucona. Ciq2ar udowodnienra, 2e material jest r6wnowa2nut w stosunku

do wgmogu okreilonego przez Zamawiojqcego spoczAwa na Wgkonawcq.

8. Wykonawca zobowi4zany jest zrealizowai zam6wienie na zasadach i warunkach
umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

9. Ozrraczenie wg Wsp6lnego Slownika Zam6wieri CPV:

09331100-9 Kolektory sloneczne do produkcji ciepta,

09332000-5 Instalircje stoneczne,

opisanych w projekcie

a w art. 67

31520000-7
45300000-0
45311200-2
453161 10-9
4s331000-6

Lampy i oprawy o6wietleniowe
Roboty instalacyjn e w budynkach,

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Instalacja urz4dzei o6wietlen ia drogowego,

Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.
10. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo3i sk.ladania ofert cze6ciowvch.

11. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania otert wariantowvch.

12. Zamawiajqcy nie przewiduie zasbsowania aukcii elektronicznei.

13. Zamawiajqcynie ltey{ielqjq mo2liwo(ci udzielenia Wykonawcy zam6wieir, o kt6rych

ust. 1 pkt. 6, (tzw. zam6wieh powtarzanvch) ustawy Pzp,

14. Zamawiajqcy
zam6wienia.

15. Z.amawiaj4cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.

16. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania monta2u urzqdzeir zgodnie obowiqzuj4cymi przepisami i

normami otaz ptzy zachowaniu przepis6w BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciq2liwo(ci

prowadzenia prac. Wykonawca gwarantuje iak2e wykonanie przedmiotu zam6wienia pod kiprownictwem

os6b posiadajqcych wymagane przygotowanie zawodowe.

17. Wykonawca zapewnienia materialy i urzqdzenia niezbqdne do wykonania przr:dmiotu umowy,

posiadajqce aktualne atesty i cerLytikaty pozwalajqce na ich stosowanie. Transport ma(eriat6w oraz

dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzqdzeh obciq2ajq Wykonawcq.

18. Wykonawca w trakcie dokonywania monta2u urzqdzei zabezpiecza teren prac maj4c w szczeg6lnosci

na wzglqdzie mienie bezpo(rednich u2ytkownik6w jak i wtasne.

19. Wykonawca w trakcie wykonywania dostawy z monta2em ponosi odpowiedzialno(i za bQzpieczeistwo

swoich pracownik6w oraz innych os6b znajdujqcych siq w obrqbie prowadzonych prac.

20. Wykonawca zapewnia we w.lasnym zakresie wyw6z i zagospodarowan ie odpad6w,

21. Po zakofrczeniu prac, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajqcego Wykonawca zobowi4zany
jest do uporzEdkowania terenu prac wraz z terenem przyleg{ym.

22. Zamawiajqcy nie przewiduje zawilrcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowaflzenia aukcji

elektron icznej.

23. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.

24. Zamawiaj4cy 2qda wskazania przez Wykonawcq w formularzu ofertowym (tj. w Z{tqczniku do

ZalEcznika nr 1 do SlWZ), czq(ci zam6wienia, kt6rej wykonanie zamierza powierzyi podwlkonawcom i

podania przez Wykonawcq tirm podwykonawc6w.

25. Zamawiajqcy 24da by Wykonawca wszystkie urzqdzenia wchodzqce w skat planowanlrch instalacji

montowa{ zgodnie z zaleceniami 6lroducen[a (spos6b monta2u, uprawnienia instalatdra), tak by

zamonlowane urzqdzenia by*y objqter gwaranc.j4 producenta urzqdzei. Wykonawca podpi$ujqc umowq
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udzieli Zamawiaj4cemu gwarancji jakoSci na wykonany monta2, u2yte materiaty i zamontowane
u rzqdze n ia:

a) w odniesieniu do kolektor6w slonecznych na okTes minirnum 120 miesiqcy liczqc od dnia dokonania
odbioru koir(owego.

b) w odni(sieniu do pozostatego zakresu przedmiotu zam6wienia tj. m.in. zasobnik6w c,w.u,,

powietrznycil pomp ciepta, automatyki, armatury, latarni o6wietlenia ulicznego, wykonanego monta2u -
zgodnie ze ztoionq oFertq jednak nie kr6cej ni2 36 miesiqcy, liczqc od dnia dokonania odbioru

koicowego. pkres rqko.jmi wydtu2a siq na okres obowiqzywania gwarancji.

26. ZamawiFiqcy nie przewiduje okre(lania w opisie przedmiotu zam6wienia wymagair zwiqzanych z

realizacjq zain6wienia, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pZp.

27.Zgodnie z art.29 ust. 5 ustawy PZP opis przedmiotu zam6wienia sporzqdzono z uwzglqdnieniem
wymagai w zakresie dostqpno6ci dla os6b niepelnosprawnych.

28. wykonai.vca oswiadcza, i2 przez caly okres obowiqzywanla niniejszej umowy zapewni zgodno6i
przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przysz.fymi przepisami prawa dotyczqcymi
ochrony dangirch osobowych i prywatno6ci.

29. w celu potwierdzenia, 2e oferowane instalacje kolektor6w stonecznych odpowiadajq wymogom
okre(lonym flrzez zamawiaj4cego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

o (dla kolektora slonecznego) certyfikatu zgodno6ci z normq PN-EN 12975-1 ,,stoneczne systemy
grzelvcze i ich elemen[y - kolektory stoneczne - Czett 1: Wymagania o96lne" wraz ze

spra$rozdaniem z badai kolektor6w przeprowadzonych zgodnie z n0rmE PN-EN 12975-2

,,storpeczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory s.loneczne - czqit z: Metody badafi" lub
PN-qN lS0 9806 ,,Energia stoneczna - Stoneczne kolektory grzewcze - Metody bada6,' lub

europejskiego znak jako6ci ,,solar Keymark", nadanego przez wta6ciwq akredytowanq jednostkq

certyfikujqcq lub r6wnowa2ny dokum en t;

. (dla grupy pompowej) karty katalogowej potwierdzajEcej spe.lnianie przez oferowany produki

wymPgai technicznych stawianych w niniejszej SIWZ, deklaracjq zgodno(ci oraz dla naczyfr do

wodyl u2ytkowej atest higieniczny PZH lub r6wnowa2ny dokument potwierdzaj4cy pozytywnq

ocenQ h igien icznq lub r6wnowazne.

30. w celu potwierdzenia, 2e oferowane pompy ciepta odpowiadaj4 wym0gom okre(onym przez

zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

1) Etykipty energetycznej zgodnej z Rozporzqdzeniem delegowanym Komisji (uE) NR g11l2013 z

dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201711369

z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajqcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajqcym

dyrektywq 2010130/lE, potwierdzaj4cq sezonowq efektywno(t energetycznq ogrzewania
pomiBszczei w klasie A lub r6wnowa2ny dokument.

2) potwierdzonych badari przez niezale2ne od producenta akredytowane laboratorium, na spetnianie
wympgai normy PN-EN161 47:2017-04,,Pompy ciepta ze sprq2arkami o napqdzie elektrycznym -
Badanie, raport oceny i wymagania dotyczqce oznakowania pomp ciepia do przygotowanla

cieptpj wody u2ytkowej" lub r6wnowa2ne,

31. W celu potwierdzenia,2e oterowane o6wietlenie uliczne solarne odpowiada wymogom okre6lonym
przez zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

. certyfikaLu wydanego przez jednostkq notytikowanE w uE lub deklaracjq zgodnosci z wymogami
dyre{tyw Unii Europejskiej ora zkarty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oferowany
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produkt wymagai technicznych stawianych w niniejszej SIWZ wraz z zatqcznikiem

(dokumentacja lechniczna) lub r6wnowa2ny dokument.

32. W celu potwierdzenia,2e oFerowane o(wietlenie uliczne hybrydowe odpowiada wymogo

przez zamawiaj4cego, wymaga siq od wykonawcy posiadania:

o certyFikatu wydanego przez jednostkq notyfikowan4 w UE lub deklaraciq zgodno(ci

dyrektyw Unii Europejskiej orazkarty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie

produkt wymagafi technicznych stawianych w niniejszej SIWZ wraz z zatqcznikiem

(dokum en tac.ja techniczna) lub r6wowa2ne.

33, W przypadku u2ycia w SIWZ lub zatqcznikach odniesiei do norm, europejskich ocen

aprobat, specyfikacji technicznych i system6w referencji technicznych, o kt6rych mowa w

ii. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej w zakresie

dziatalno6ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia.
gwarancyjnaubezpieczen iapowinna wynosid minimum 7 000 000,00 zt

pkt 2 usl.3 ustawy PZP zamawlajqcy dopuszcza rozwi4zywania r6wnowa2ne opisywanym

analizujqc dokumentacjq powinien za+ozy(.,2e ka2demu odniesieniu, o kt6rym mowa w art.

2 i ust 3 PZP u2ytemu w dokumentacji projektowej lowarzyszy wyraz,,lub r6wnowa2ne".

Wykonawca

rrcf 1 nkl-

R(}ZDZIAT. IV. TTRMIN WYK()NANIA ZAM()WIENIA

Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostato zrealizowane najp6lniej w terminie do l{1 flaidziernika
2019 r.

R()ZDZIAT V. WARUNKI UDZIATU W P(ISTTP{)WANIU

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

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

2) spetnia.jq warunki udziatu w postqpowaniu dotyczEce:

a) sytuacji ekonomicznej lub Finansowej. Wykonawca spetni warunek je2eli w!ka2e, 2e:

i. posiada 6rodki Finansowe w wysoko6ci co najmniej 7 000 000,00 z! lub posiada

zdolno6d kredytowq w wysoko3ci co najmniej 7 000 000,00 zt.

r 4 do SIWZ

okreSlonym

wymogami

oferowany

r 4 do SIWZ

n rcznych,

30 ust. 1

pr0wadz0n eJ

Suma

Warto(ci idane ekonomiczne i finansowe przedsLawione przez WykopawcE maj4

potwierdziispetn ian ie przez Wykonawcq warunk6w okre(lonych przez Zafnawiajqcego

powy2ej w niniejszym punkcie. Je2eli Wykonawca przedstawi warto6ci idane ekonomiczne

w innej walucieni2 Pl-N, w6wczas Zamawiajqcy dokona przellczenia wediqg 5redniego

kursu NarodowegoBanku Polskiego [NBPI obowiqzujqcego w dniu publikacji Qgtoszenia o

zam6wieniu w Biuletynie Zam6wiei Publicznych,

b) zdolno(ci technlcznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek je2eli wyka2e, 2e:

i. zrealizowat:

- co najmniej jednq dostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi ta

tj. polegajqcq nado:;tawie i montaiu 400 instalacji kolektor6w do

c.w.u. o warto6ci min.4 000 000,00 ztlnie dopuszcza sie mniejszgch,

e ostatn ichczqstkowgch dostow objqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniami)w
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trzech lal przed uptywem terminu sktadania ofert, a je2eli okres prowadzenia dziatalnojci
jesl krOtszy - w tym okresie,

- co najmniej jedn4dostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajqcq na dostawie i montaiu 200 powietrznych pomp ciepta do c.w.u. o
wartoSci min. 2 000 000,00 zl (nie dopuszczo siq sumowanie mniejszrlch,
czqstkowgch dostaw objgtgch odrgbngni umowarni lub zleceniami)w okresie ostatnich
trzech lai przed upiywem terminu skladania oFert, a je2eli okres prowadzenia dzia{alno(ci
jest kr6lszy - w tym okresie,

- co najmniej jednq dostawq odpowiadajqc4 zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajqcq na dostawie i monta2u 40 latarni o6wietlenia ulicznego solarnego
i/lub hybrydowego o warto5ci min. 300 000,00 zt(nle dopuszcza siq sumowanie
mniejszqch, czqstkowgch dostow objqtgch odrqbnqmi umowomt /ub z/eceniamr)w okresie
ostatnich trzech lat przed up.fywem terminu sktadania ofert, a je2eli okres prowadzenia
dziatalno5ci .jest kr6tszy - w tvm okresie.

ii. skieruje do realizacji zam6wienia:

01) Dziesiqd tr6josobowych brygad instalator6w,
02) Koordynatora dostawy instalacji kolektor6w slonecznych i o6wietlenia

ulicznego posiadajqcy doiwiadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy
odpowiadajqcej zakresem przedmioiowi zam6wienia tj. polegajqcej na dostawie j

montazu min. 400 instalacji kolektor6w stonecznych do c.w.u. o warto(ci min.
4 000 000,00 z.f.

03) Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepta do c.w.u. posiadajqcy
doSwiadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadajqcej zakresem
przedmiotowi zam6wienia tj. polegajqcej na dostawie i monta2u min. 200
powietrznych pomp ciepiado c.w,u. o warto6ci min.2 000 000,00 zt

04) Kierownika rob6t budowlanych bran2y sanitarnej tzn. osobq posiadajqcq
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub inne wa2ne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno5ci, wydane na
podstawie wcze6niej obowiqzujqcych przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie
doSwiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnieh budowlanych) na
stanowisku kierownika budowy lub rob6t.

05) Kierownika rob6t budowlanych braniy elektroenergetycznej tzn.
osobqpos iadajqcqu prawrrien ia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci instalacyjnej, w zaknesie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne wa2ne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno(ci, wydane na podstawie
wczeSniej obowiqzujqcych przepis6w* oraz cr: najmniej 3 letnie doSwiadczenie
zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawniei budowlanych) na stanowjsku
kierownika budowy lub rob6t.

06) Kierowania robotami budowlanymi bran2y konstrukcyjnej tzn. osobq
posiadajqcE uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno5ci konstrukcyjno-budowlanej lub inne wa2ne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno(ci, wydane na podstawie

wcze(niej obowiqzujqcych przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie doiwiadczenie
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zawodowe (liczone od dnia uzyskanla uprawnieir
kierown ika budowy lub rob6i.

budowlanych) na stanowisku

spetnienia przez osobq

*Wszystkie osoby bqdqce obywatelami kraj6w cztonkowskich Unii Europejskiej, kt6re

Wykonawca wska2e do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod kt6rych

wymagane sq uprawnienia budowlane, winny posiadai decyzjq w sprawie uznania Wymaganych
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypo spo litej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w

zakresie przedmiotu niniejszego zam6wienia zgodnie z UstawE z 18 marca 2008 rl o zasadach

uznania kwaliFikacji zawodowych nabytych w krajach czlonkowskich Unii Europejsiiej (Dz. U. z

20'16 r. poz.65).

Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym
byi zgodne z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r
oraz aktualnym obowiqzujEcym Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury iRozwolu
wrze6nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (

poz. 1278 z p6ih. zmn.).

Zamawiajqcy uzna Osoby, kt6re posiadajq uzyskane przed dniem wej6cia w 2ycie

7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzeni
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zam6wienia,

samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie izachowaty uprawnienia do

funkcji w dolychczasowym zakresie, jako spelniajqce przedmiotowy warunek.

2. Zamawiajqcy moie, na kaidyrn etapie postqpowania, uznad, ie wykonawca
wymaganych zdolno6ci, jeieli zaangaiowanie zasob6w technicznych lub
wykonawcy w inne przedsiqwziqcia gospodarcze wykonawcy moie mie6 n

realizacjq zam6wienia,
3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spetniania warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz.

b niniejszej SIWZ w stosownych sylLracjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wie

czq(ci, polegat na zdolno(ciach iechnicznych lub zawodowych lub sytuacji tinansowej lub

e, powrnny

poz. 1202)
z dnia 11

U.2014 r.,

z dnta

posiadania

o peln ien ia

ien ia tych

ie posiada

wplyw na

1. 2) lit. a-
ia, lub jego

om lcznej

innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego tqcz4cych go z nim stosunk6w pra n.

4. Zamawiajqcy jednocze(nie informuje, i2 ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa w rozdz, V.

SIWZ wystqpi wytqcznie w przypadku kiedy:

3. n in iejszej

1) Wykonawca, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6lv udowodni

zamawiajEcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowat niezbqdnymi za$obami tych

podmiot6w, w szczeg6ln06ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do od(ania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

2) Zamawiajqcy oceni, czy udos[qpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici t{chniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja Finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykfzanie przez

wykonawcq spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzE wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i tltst. 5 ustawy

P7P.

3) W odniesienru do warunk6w dotycz4cych wykszta{cenia, kwaliFikacji zawqdowych lub

doiwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, jeili podmioty te

zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno(ci sq wymagahe.

R()ZDZIAT VA. P()DSTAWY WYKI-UCZTNIA, () KTIiRYCH MOWA W ART. 24 UST, 5

Dod;rtkowo Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:

10
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kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w postqpowaniu
nym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego majqtku lub sqdrestru

3\

likwidacjq jego majqtku w trybie art. 332 ust, 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - prawo
restrukquryzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 I 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 z
p6zR, zrinn.) lub kt6rego upadtodi ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po og.ioszeniu upadto(ci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniern sqdu, je2eli uktad nie przewiduje
zaspokcljenia wierzycieli przez likwidacjq majqtku upadtego, chyba 2e sqd zarzqdzit likwidacjq jego

4)

a) zamawiajEcym,

b) osobami uprawnionymidoreprezentowaniazamawralqcego,

c) cz{onkamikomisjiprzetargowej,

d) osobami, kt6re zloiyly o6wiadczenie, o kt6rym mowa w arl. 17 ust. 2a,

- chlba 2e jest mo2liwe zapewnienie bezstronnoSci po stronie zamawiajqcego w inny spos6b ni2
prze4 wykluczenie wykonawcy z udziatu w postqpowaniu;

kl6ry, z przyczyn le2qcych po jego stronie, nie wykonat albo nienale2ycie wykonat w iscocnym
siopniu wczesniejszq umowq w sprawir: zam6wienia publicznego lub umowq koncesji, zawartq z
zamawifjQcym, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwiEzania
umowy fub zas4dzen ia odszkodowania;

bqdqce$o osobq Fizycznq, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracowrlika lub wykroczenie przeciwko 6rodowisku, je2eli za jego popeinienie wymierzono karq
aresztu, ograniczenia wolno(ci lub karq grzywny nie ni2szq ni2 J000 z{otych;
je2eli urgqduj4cego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6tki w sp6tce
jawnej lub partnerskiej albo kom plemen tariusza w sp6tce komandytowej lub kom andytowo-akcyjnej
lub prol(urenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt6rynr mowa w pkt 5;

wobec kt6rego wydano ostatecznq decyzjq administracyjn4 o naruszeniu obowiqzk6w wynikaj4cych z

przeprsow prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym, je2eli
wymierlono tq decyzjq karq pieniq2nq nir: ni2szq ni2 3000 ztotlrch;

kt6ry npruszyt obowiqzki dotyczqce platnosci podatk6w, oplat Iub sktadek na ubezpieczenia
spoteczrle lub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pom0cq stosownych 5rodk6w
dowodorfvych, z wyiqtkiem przypadku, o kt6rym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy pZp, chyba 2e

wykonaivca dokonat ptatno6ci nale2nych podatk6w, op{at lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiq24ce porozumienie w sprawie sptaty
tych n alP2n o6ci,

RozDZtAt v[. wyKAz oswtnoczrf [uB D0KUMENTriww, porwrEnDZAJAcycH spEtNtANtE

WARUNKoW UDZIAIU W P0STIP0WANtU oRAZ BRAK p0DSTAW D0 WYKTUCZINtA

B)

1. Wykonallca do oterty zobowi4zany jest zto2yi, aktualne na dziei sktadania ofert, o(wiadczenie
stanowiflce wstqpne potwierdzenie, 2e Wykonawcar

11
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a) nie podlega wykluczeniu,

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

elektronicznej opatrzonej kwaliFikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami okre(lonymi

w rozdz. Vll niniejszego SIWZ,

Szczeg6towe informacje zwiEzane z zasadami i sposobem wypetnienia JEDZ, znajdujq siq tak2e w

wyja(nieniach Urzqdu Zam6wieir Publicznych, dostqpnych na stronie Urzqdu, w flepozytorium
Wiedzy, w zakladce Jednolity Europejski DokumenL Zam6wienia

W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w ,,JEDZ" o kt6rlm mowa w
"ozdz. Yl. pkt 1 niniejszej SIWZ sktada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajtrcych siq o

zam6wienie. Dokumenl ten ma p0twierdzai spe{nianie warunk6w udziatu w postqpowailiu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2dy z Wykonawc6w wykazuje spetnianie warunk6w

udziaiu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, kt6ry powo.luje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania br4ku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe.fnienia - w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby -

warunk6w udziatu w postqpowaniu sklad jednolite dokumenty dotyczqce tak2e tych podmiot6w.

JEDZ powinien byi wypelniony wytqcznie w zakresie w jakim wykonawca korzystai z zasob6w

podmiotu trzeciego (dot. spetniania warunk6w udziaiu w postqpowaniu).O(wiadczenid podmiot6w

udostqpniajqcych potencjat sktadane na Formularzu JEDZ powinny miei tormq dokumentu

elektronicznego, podpisanego kwalitikowanym podpisem elektronicznym przez kN2dy z tych

podmiot6w w zakresie w jakim potwierdzajq okoliczno6ci, o kt6rych mowa w tre6ci ait. 22 ust. 1

ustawy PZP. Nale2y je przesta( w postaci elektronlcznej opatrzonej kwaliFikowanyir podpisem

eleklronicznym, zgodnie z zasadami okre6lonymi w Rozdz. Vll SIWZ.

Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oFerta zostp'ta najwy2ej

oceniona, do zto2enia w wyznaeonym terminie, nie kr6tszym ni2 10 dni, aktualnych na dziefi

z{o2enia nastqpuj4cych o5wiadczei lub dokument6w:

a) Intormacjq banku lub sp6tdzielczej kasy o szczqd n o 6ciowo- k redytowej polwierdzajqcej

wysoko5i posiadanych (rodk6w tinansowych lub zdolno(i kredytowq Wykonawcy, w

wysoko6ci min. 7 000 000,00 zt- wystawionq nie wcze6niej ni2 1 miesiqc pr{ed uplywem

terminu sktadan ia oferl;

b) Dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedziaLno6fi cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno(ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wieni;i na sumq

gwarancyjnq w wysoko6ci minimum 7 000 000,00 z{;

c) wykaz dostaw (jeden wspiilny wykaz w przypadku Wykonawc6w sk'iadajqcych ofertq wsp6lnq

- sporzqdzony wedlug za,tqcznika nr 5 do Sl\fVZ), w przypadku (wiadczefr okiesowych lub

ciqgtych r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem termlfu sktadania

oFert albo wniosk6w do dopuszczanie do udzialu w postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krritszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto(ci, przfdmi0tu, dat

wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy zostaty wykonane, oraz za'tqczeniem

dowod6w okre6lajEcych czy te dostawy zostaty wykonane lub sq wykonywane nFle2ycie, przy

czym dowodami, o kt6rych mowa, sE reFerencje bqdl inne dokumenty wystAwione przed

podmiot, na rzecz kt6rego dostawy byty wykonywane, a w przypadku (wiadczef okresowych

lub ciqglych sq wykonywane, a je2eli z uzasadnionej ptzyczyny o obiektywnynl charakterze

wykonawca nie jesi w stanie uzyskai lych dokument6w - oiwiadczenie w!konawcy; w

przypadku Swiadczei okresowych lub ciqg{ych nadal wykonywanych referencje bqdl inne
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dokumenty potwierdzajqce ich nale2yte wykonywanie powinny byi wydane nie wcze(niej ni2 3

fliesiqce przed up.fywem terminem skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzia.fu
!y p0srqpowan tu;

d) lirykaz os6b lleden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajEcych oferiq wsp6lnq -

4godnie z zatqcznikiem nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcq do realizacji

fam6wienia publicznego, wraz z informacjE na temat ich kwalifikacji zawodowych,
qprawnien, do(wiadczenia i wykszta{cenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia
plublicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynno(ci oraz informacjq o podstawie
(YsPonowania tY.ni osobam i.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postqpowaniu
Zamawipjecy wezwie wykonawcq, kt6rego oterta zostala najwy2ej oceniona, do z.fo2enia w
wyznac2onym term in ie, nie k16tszym ni2 10 dni, aktualnych na dzieir z.lo2enia nastqpujqcych
oSwiadc[ei lub dokument6w:

a) odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia{alno6ci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpi:;u do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) zaSwiadczenie wta(ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzajqce, 2e wykonawca
nie zalega z optacaniem podatk6w, wystawionego nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed

uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajEcego,2e wykonawca
zawar{ porozumienie z w{a6ciwym organem podaikowym w sprawie sptat tych nale2no6ci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozto2enie na raty zalegtych ptatno(ci lub wstrzymanie
w cato(ci wykonania decyzji wta(ciwego organu;
za(wiadczenie wta(ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczefr
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwlerdzajqcego, 2e wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nle wcze6niej ni2 3 miesiqce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, 2e wykonawca zawar.t
porozumienie z wta6ciwym organem w sprawie splat tych nale2noici wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnoSci uzyska.l przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozto2enie na raLy zalegiych ptatno6ci lub wstrzymanie w ca.lo(ci wykonania
decyzji wta6ciwego organ u;

informacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art.24 ust. 1 pkt'13,'14
i 21 ustawy pzp oraz, odnoSnie skazania za wykroczenie na karq aresztu, w zakresie
okreSlonym przez zamawiaj4cego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i6 ustawy pzp,

wystawionej nie wcze6niej ni2 6 mieslqcy przed uplywem terminu sktadania oFert;

oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokument6w potwierdzajEcych dokonanie ptatno6ci tych nale2no(ci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiq2qcego porozumienia w sprawie
cnlrf fvrh neloinn(ri.

o6wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem (rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania siq o zam6wienia publiczne;

o5wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sqdu skazujqcego za

wykroczenie na karq ograniczenia wolno(cl lub grzywny w zakresie okre6lonym przez

zarnawiajqcego na podstawie art,24 ust.5 pkt 5 i6 ustawy PZP;

oiwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec nieglo ostatecznej decyzji adminislracyjnej
o naTuszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa pracy, prawa ochrony
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(rodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okre(lpnym przez

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

i) o(wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatk6w i optat lokalnych, o

kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 199'1 r. o podatkach i optatach lcikalnych (Dz.

U. z 2016 r. poz.716 z p6in. zm).

7. W celu potwierdzenia, 2e oferowane dostawy odpowiadajq wymaganiom okre6lpnym przez

zamawiajqcego Zamawiajqcy wezwie Wykonawcq, kt6rego oFerta zostata na.1wy2ej Qceniona, do

zto2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 10 dni, aktualnych na dziei zto2enia

nastqpujqcych dokument6w:

a) (dla kolektora stonecznego) certyFikatu zgodno(ci z normE PN-EN 12975-1 ,,Stoneczne

systemy grzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne - Cze6i 1: Wymagania Qg6lne" wraz

ze sprawozdaniem z badair kolekior6w p rzep rowadzo nyc h zgodnie z normq PN-1EN 12975-2

,,S.foneczne systemy grzewcze iich elementy - kolektory stoneczne - Czq(f 2: Metody

badai" lub PN-EN lS0 !1806,,Energia stoneczna - Stoneczne kolektory grzewqze - Metody

badafr" lub europejskiego znak jako(ci ,,Solar Keymark", nadanego przdz wta(ciwq

akredytowan4 jednostkq certytikujqcq lub r6wnowa2ny dokument.

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

przez oferowany produkt wymagair technicznych stawianych w niniejszej SIWZ, deklaracjq

zgodnosci oraz dla naczyi do wody u2ytkowej atest higieniczny PZH lub r6wnowa2ny

dokument potwierdzajqcy pozytywn4 ocenq higienicznq lub rownowa2ne.

c) (dla pomp ciepta) etykieta energetyczna zgodnie z Rozporzqdzeniem delegowa]nym Komisji

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

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

etykietowania energetycznego i uchylajqcym dyrekiywq 2010130/lE, pQtwierdzajqca

sezonowq efektywno(i energetycznq ogrzewania pomieszczei w klasie A lub r6wnowa2ny

dokument.

d) (dla pomp ciepta) poiwierdzonych badair przez

laboratorium, na spetnianie wymagai normy

niezale2ne od producen La

PN-EN16147:2017-04,,P0m crepta ze

sprq2arkami o napqdzie elektrycznym - Badanie, raport oceny i wymaga a dotycz4ce

oznakowania pomp ciepta do przygotowania cieptej wody u2ytkowej" lub azne,

(dla odwietlenia ulicznego solarnego i hybrydowego) certyFikat wydany p jednostkq

notytikowanq w UE lub deklaracjq zgodno(ci z wymogami dyrektyw Unii Eur pejskiej oraz

kartq katalogowa poLwierdzajqcq spe{nianie przez oferowany produ

technicznych stawianych w niniejszej SIWZ lub r6wnowa2ny dokument.

wymagair

ane

B. .Je2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo

zamiast dokument6w, o ki6rych rnowa w pkt. 6, dla:

1) ppkt a-c) - sktada dokument lub dokumenty wystawione t,t' kraju, w kt6rym

siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajEce odpowiednio, 2e:

a) nie zalega z optacaniem podatk6w, op{at, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lu zdrowotne

albo 2e zawart porozumienie z w{a(ciwym organem w sprawie sptat tych nale2n I wlaz z

prawem

wykonan ia wtadciwego organu;

b) nie otwarto jego tikwidacji ani nie ogtoszono upadloici.

Po ls kiej,

awca ma

ewentualnymi odselkaml lub grzywnami, w szcze96ln0(ci uzyska'i przewidzia

zwolnienie, odroczenie lub roz{o2enie na raty zalegtych ptatnodci lub wstrzymani w cato(ci

14
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2) ppkt d) * sktada informacjq z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny r6wnowa2ny dokument wydany przez wtajciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w
kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6rqj d0tyczy intormacja albo dokument, w zakresie okre(lonym w art, 24 ust. 1 pkt 13, i4 i7l
oraz ust.5 pkt 5 i6 ustawy PZP.

Dokumgnty, o ktdrych mowa w pkt B ppkt 1) lit b) i pkt €t ppkt 2)powinny byi wysrawione nie
wcze(nipj ni2 6 miesiqcy przed up{ywem terminu sktadania of'ert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt
8lit. a), powinien byi wystawiony nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed up.fywem tego terminu.

.Je2eli r,rv kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydajer siq dokument6w, o kt6rych mowa w
pkt 8, zasLqpuje siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio o(wiadczenie wykonawcy, ze
wskaza|iem, lub oSwiadczenie osoby lub os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oiwiadczenie
osoby, fit6rej dokument mial dotyczyd, zlo2one przez notariuszem lub przed oTganem sqdowym,
ad m inistracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wta6ciwym ze wzgrqou
na siedfibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. przepis o

kt6rym fnowa w pkl 9 stosuje sig.

W przyp]adku wqtpliwo(ci co do tre6ci dokumentu zto2onego przez wykonawcq, zamawiajqcy mo2e
zw16cii siq do wta(ciwych organ6w odpowiedniego kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub
miejsce zamieszkania lub zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbqdfych informacji dotyczqcych tego dokumentu.

wykonal'vca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczyposp o lltej Polskiej, w odniesieniu do osoby malEcel
mlejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolilej Polskie.j, kt6rej dotyczy dokument wskazany
w pkt 6lit. d) sklada dokument, o kt6rym mowa w pkt B ppkt 2) w zakresie okre6lonym w art.24
ust. 1 pft 14i21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy PZP. Je2eli w krajrr, w kt6rym mielsce zamieszkania ma
osoba, lt6rej dokument mlat dotyczyi, nie wydaje siq takich dokument6w, zastgpuje srq go
dokumeftem zawierajqcym odwiadczenle tej osoby zto2ony przed notariuszem lub przed organem
sqdowyrp, adm in istracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wtaScrwym
ze wzglqdu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o kt6rym mowa w pkt 9 (pierwsze zdanie)
stosuje iiq.
Wykon4wca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie
informlcji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaie zamawiajqcemu
o6wiadczenie (z wykorzystaniem zatqcznika nr 7 do $lWZ) o przynaleinoSci lub braku
przynallino6ci do tej samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze ztoieniem o6wiadczenia, wykonawca moie przedstawid dowody, ie
powiqz{nia z innym wykonawcq nie prowadzq do zakt6cernia konkurencji w postqpowaniu o
udzielehie zam6wienia - powy2szy dokument nale2y przestai za po6rednictwem platformy, poprzez

zakladki,,Korespondencja".

w zakrepie nie uregulowanym slwz, zastosowanie majq przepisy rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 2Q lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 2qdai zamawiajqcy oo

wykonalvcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. u. z 2016 r., poz. 1126).

Je2eli wlrkonawca nie zlo2y o6wiadczenia, o kt6rym mowa w rcrzdz. Vl. 1. niniejszej SIWZ, odwiadczeir
lub dok(iment6w potwierdzajEcych okoliczno5ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pZp, lub
innych {okument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o6wiadczenia lub dokumenty sq
niekomfletne, zawierajq btqdy lub budz4 wskazane przez zanrawiajqcego w4tpliwo5ci, zamawiajqcy
wezwie do ich zto2enia, uzupe.lnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e

mimo iih zto2enia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie
postqpofan ia.

Wymag{na Forma sktadanych dokument6w:

12.

tJ.

14.

t3.

to_
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2.

3.

Komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami, w szczeg6ln06ci sktadanie otert oraz

o6wiadczeh, w tym o(wiadczenia sktadanego na Formularzu jednolitego europejskiego fokumentu
zam6wienia, sporzqdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre$lonego w

rozporzqdzeniu wykonawczym ltlomisji Europejskiej wydanym na podstawie art. F9 ust. 2

dyrektywy 2014/24/lE, zwanego dalej ,,JEDZ" odbywa siq przy u2yciu Srodk6w kpmunlkacji

elektronicznej tj. za pomocq Platformy zakupowej, o kt6rej mowa w Rozdz. ll pkt 4 niniejszego
SIWZ.

W przedmiotowym postqpowaniu Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo(i przekazywania gobie przez

str0ny postqpowania oiwiadczei, wniosk6w, zawiadomiefi oraz intormacji elektrdnicznie za

po(rednictwem Plattormy znajdujqcej siq pod adresem: h ttps://gm in asierakowice.ezam awiajacy.p I

w zaktadce ,, Korespon den cja".

Za datq wptywu o(wiadczefi, wniosk6w, zawiadomieir oraz informacji przyjmuje siq datq ich

zio2enia/wys.f ania na PlatFormie.

0g6lne zasady korzystania z Platformyr

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

Gm iny S ierakowice; h ttps://gm in asierakowice.ezam awiaiacv.p!, lub

'r ttps://onep lace.rn arke tpla n et. pl.

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

strony https://oneplace.narketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o mo2liwo(ci

kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-rnail, uslanawia hasto, nastqpnip powtarza

hasto, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie,,zarejestruj s

4,3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W xwi
Zamawiajqcy zaleca Wykonawcom uwzglqdnienie czasu niezbqdnego na
w procesie zloienia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem zto2enia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o

m02liw0Sci przyspieszenia procedury zato2enia konta, w6wczas nale2y skon

numerem teleFonu podanym w ww. potwierdzeniu.
srq pod

4.4. Po zato2eniu konta Wykonawca ma mo2liwo(i zto2enia 0ferty w

R0zDztAt vil. TNF0RMA0J[ 0 sP0s0BtE P0R0zuMlEWANrA srI zAMAWTAJACEGo Z

WYK(]NAWCAMI ORAZ PRZTKAZYWANIA ()SWIADCZE|{ I D()KUMtNTIiW. A TdKZE

WSKAZANIT 0S68 UPRAWNI()NYCH DO P()R()ZUMIEWANIA SIE Z WYK(]NAWOAMI

Komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami, w szczeg6lno6ci zawiado

intormacje, przekazywane sq w formie elektronicznej za po(rednictwem
ten ta oraz

Platformy
d,rf p irhZakupowej. Za datq przekazania zawiadomiefi oraz inFormacji przyjmujer si

wyslania za po(rednictwem zak{adki,,Korespondenc,a'.

5. Wykonawca mo2e zwr6cii siq do Zamawiaj4cego o wyja(nienie tre6ci SIWZ. Wniosek n przestac

za po6rednictwem Plattormy Zakupowej przez opcjq 'ZADAJ PYTANIE" lub przy u zakladki

,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiajqcemu, Wykonawca klika I przyciskiem



6.

7.
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myszy lilawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to 0twarcie okna, w kt6rym nale2y uzupetnii dane
WykonaVycy, temat itreSflprzedmiot pyLania, po wypetnieniu wskazanych p6l wraz z wymaganym
kodem iweryfikuiEcym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDZ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wystania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wys.lane,,. Zamawia,;qcy
udzieli riyja(nieir niezwtocznie, jednak nie p62niej ni2 na 6 dnj przed uptywem terminu sktadania
oFert, pod warunkiem,2e wniosek o wyjadnienie treici SIWZ wptynql do Zamawiajqcego nie p6lniej
ni2 do kQica dnia, w kt6rym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert, Je2eli wniosek o

wyja(niebie tre6ci SIWZ wptynie po up+ywie terminu, o kt6rym mowa powy2ej, lub dotyczy
udzielonfch wyjaSnie6, Zamawiajqcy mo2e udzielii wyja6niei albo pozostawii wniosek bez
rozpozn4nia. Przedlu2enie terminu sktadania otert nie wptywa na bieg terminu skiadania wniosku o

wyja6n ief ie ire6ci SIWZ.

Tre6i pytai (bez ujawniania lr6dta zapytania) wraz z wyja6nieniami bqd2 intormacje o dokonantu
modyfikacji SIWZ, Zamawiaj4cy przeka2e Wykonawcom za po6rednictwem platformy Zakupowej.
Zamawi[j4cy inFormuje, i2 w przypadku jakichkolwiek w4tpliwo(ci zwiqzanych z zasadami
korzyst.inia z Platformy, Wykonawca winien skontaktowat siq z dostawcq rozwiqzania
teleintofimatycznego Platforma zakupowa Gminy sierakowice tel. +48 22 576 87 90 (intolinia
dostqpnh w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: on eplaqq@marketp lan et.pl.
Zamawi$qcy zgodnie z s 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie u2ycia (rodk6w

komuniliacji elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego oraz
udostqphienia i przechowywania dokument6w elekironicznych (Dz. ll. z 2017 r. poz. 1320) - zwane
dale.j ,,lozpr:rzqdzen iem " okre(la dopuszczalny tormat kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

Jako:

8.1.

8.2.

dokumenty w Formacie ,,pdf" zaleca siq podpisywai tormatem PAdES,

dopuszcza siq podpisanie dokumeni6w w formacie innym ni2 ,,pdf',, wtedy bqdzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W zwiqzku z tym Wykonawca bqdzie zobowiqzany
zatqczyt oddzielny plik z podpisem.

9. Zamawi[j4cy, zgodnie z S 3 ust. 3 ww. Rozporzqdzenia okre6la niezbqdne wymagania sprzqtowo-
aplikacyjne umo2liwiajqce pracq na PlatFormie Zakupowej tj,:
9.1. Staty dostqp do sieci lnternet o gwarantowanej przepustowoSci nie mniejszej ni2 512

kb/s;

9.2. Komputer klasy PC lub MAC, o nastqpujqcej konFiguracji; pamiqi min 2GB Ram,
procesor Intel lV 2GHZ, jeden z system6w operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 1

0,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
9.3. Zainstalowana dowolna przeglqdarka internetowa obstugujqca TLS 1.2, najlepiej w

najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
9.4. Wtqczona obsluga JavaScript;

9,5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujqcy pliki w tormacie .pdt.
10. ZamawiPjqcy okre6la niezbqdne wymagania sprzqtowo-aplikacyjne umo2liwiajqce prawidlowe

zio2erie kwalif ikowan ego podpisu elektroricznego:
10,1. Rekomendowanq przeglqdarkq do zlo2enia 0ferty jest MS Internet Explorer lub Firefox

w wersji wpieranej przez producenla.

10.2. Uruchomienie oprogramowania do skladania podpisu wymaga r6wnie2 zainstalowania
Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalajqce na
przyjmowanie przez u2ytkownika sesyjnych plik6w cookie oraz obstugujqcej szyfrowanie,
Konieczne jest r6wnie2 dodanie adresu witryny platFormy eZamawiajqcy
(ezam awiajqcy.pl) do wyjqtk6w (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga !o
u prawn ieh administracyjnych na komputerze.
Zalnstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SiDK oraz aplikacjq Szafir Host, kt6ry
odpowiada za obslugq funkcjonalno6ci podpisu elektronicznego w platFormie

10.3.
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ezamawiajqcy. Rozszerzenie Szafir SDK mo2na pobrac np. n

http://www.elektroniczrrvpodpis.pl/informacie/aplikacie/. Po zainstalowaniu
SzaFir SDK oraz aplikacji Szatir Host nale2y przetadowai bie2qcq stronq,

10.4. Przed uruchomieniem plattormy eZamawiajqcy, w pierwszej kolejnodci nale2! podtqczyi

czytnik z kartq kryptograticznq do komputera.
11. lnformacje dotyczqce odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdq Pairstwa na strohie:

https://oneplace.marketplanet.pl/przvgotui-stan0wisk0-pc-wvk0nuiac-oonizsze-kr0ki,

12. Zamawiajqcy zgodnie z S 5 ust. 3 ww. Rozporzqdzenia, okre6la dopuszczalne tormaty prlesytanych

danych tj. plik6w o wielkoici do 100 MB w formatach; txt, rtf, pdf,xps, odt, ods, odp, dric, xls, ppt,

docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiFf, geotiFf, png, svg, wav, mp5, avi, mpg, mpeg, inp4, m4a,

mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gztp,7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, T$1, XMLsig,

XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

13. Zamawiajqcy zgodnie z S 3 ust.3 ww. Rozporzqdzenia okre(la intormacje na temat kfdowania i

czasu odbioru danych ij.:
13.1. Plik zatqczony przez Wykonawcq na Plattormie Zakupowej i zapisany, wido4zny jest w

Systemie, jako zaszyfrowany - tormat kodowania UTF8. Mo2liwo6i otworzenia pliku doj;tqpna jest

dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiajqcego po uptywie terminu sktadania otert.
14. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformq slanowl datq oraz doktadny czas {hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim lr6dtem czabu.

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

15.1. Oryginat dokumentu wadium (porqczenia Iub gwarancji), opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektn:nicznym os6b upowa2nionych do jego wystawienia, VVykonawca

sktada zat4czajqc na Platformie w zaktadce ,,0FERTY" - poprzez wybranie polecEnia,,dodaj

dokumen t".

15.2. Je2eli oryginat dokumr:ntu wadium (porqczenia lub gwarancji) nie zostal spofz4dzony w

postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca sporzqdza i przekazuje elektroni(znq kopiq

posiadanego dokumentu wadium, opaLrzonego kwalifikowanym podpisem eleklronicznym,

Wykonawca sktada zat4czajqc na Platformie w zaktadce ,,0FERTY" - poprze{ wybranie

polecenia,.dodaj dokument .

Jednocze6nie Zamawiajqcy intormuje, 2e przepisy ustawy PZP nie pozwalaj4 na jakikollwiek inny

kontakt - zar6wno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewAnia siq z

Wykonawcami - ni2 wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 0znacza to, 2e Zamawlajqcy nie bqdzie

reagowat na inne formy kontaktowania siq z nim, w szczeg6lnoSci na kontakt teleforjiczny lub/i
osoblsiy w swojej siedzibie.

RozDzlAt vilt. WYMAGANtA DoTYCZACE WADTUM

1. Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysoko6ci: 200 000,00 zl (stownie: dwie6cie tysiqcy

00/100 zlotych).

2. Wadium mo2e byt wniesione w:

1) pieniqdzu;

2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqd n o 6c iowo- kredytol,vej, z tym 2e

porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqznym;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) gwaranc.jach ban kowych;

5) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kl6rych mowaw arL.6 b usl.5 pkt 2 ushawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo(ci (Dz. U. z ]007 r. Nr42,
poz. 275 z p6ln. zm.)
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3. Wadium w formie pieniqdza nale2y wnie6t przelewem na konto w Banku Sp6tdzielczym w
5i nr rachunku: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem na przelewie:

4.

5.

,,Wadi
budyn

Sku te

racnunK

terminu

Zamawi

w postqpowaniu 5UE.271.2,2019 /Modernizacja instalacji cieptej wody uiytkowej
mieszkalnych oraz budynk6w u2ytecznoSci puhlicznej poprzez dostawq i montai

i solarnych, powietrznych pomp ciepla wraz z budowq o6wietlenia ulicznego
i hybrydowego w gminach $ierakowice, Kartuzy i Sulqczyno".
wniesienie wadium w pieniqdzu nastqpuje z chwilq uznania 6rodk6w pieniqinych na

bankowym Zamawiajqcego, o kt6rym mowa w rozdz. Vlll.3 niniejszej SIWZ, przed uptywem
sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin

skladan i ofr:rt),

qcego zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1)

2) ni2 pleniqdz - dokument zosta.i zatqczony zgodnie z instrukcjq zawartE w rozdziale Vll pkt.

ej - dokument potwierdza.JEcy dokonanie przelewu wadium zostat zatqczony do oferty;

InneJ

t3

6. W tre6ci gwarancji/porqczen ia winno wynikai bezwarunkowe na ka2de pisemne 2qdanie zgtoszone
przez ZirmawiajEcego w terminie zwiqzania oFertq, zobowiqzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawi{j4cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno(ciach okre(lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP.

7. W tre6ci gwarancji/porqczen ia nieuprawnione s4 zapisy m6wiqce o jej wyga(niqciu w przypadku
zwrotu oryginatu do ku m en t-,

8. 0ferta y'vykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w spos6b nieprawidtowy zoslanie
od rzuconh.

9. okolicznQ(ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpiedzenta nale2ytego wykonania umowy okre6la ustawa PZP.

1.

R0zDZtAt tx. TERMTN ZW|AZANtA 0FERIA

Wykonailca bqdzie zwiqzany ofertq przez okres 60 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna
siq wraf z uptywem terminu sk.fadania oFert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

Wykona[ca mo2e przed.tu2yi termin zwiqzania ofertq, na czas niezbqdny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego, z tym,2e ZamawiajEcy mo2e tylko raz, co najmniej na
3 dni prped uptywem terminu zwiqzanla ofertE, zwr6clt siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na
przedtu{enie tego terminu o oznaczony okres nie dtu2szy jednak ni2 60 dni.

3. Odmow4 wyra2enia zgody na przedtu2enie terminu zwiqzania ofertq nie powoduje utraty wadium.

4. Przedlu{enie terminu zwiqzania otertq jest dopuszczalne iylko z.jednoczesnym przed.lu2eniem okresu
wa2no(di wadium albo, je2eli nie jest to mo2liwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtu2ony
okres zvyiqzania otertq. Je2eli przedtu2enie terminu zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze
oferty iajkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtu2enia dotyczy
jedynie \.Vykonawcy, kt6reg0 oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

R()ZDZIAI X. (}PIS SP()S(}BU PRZYG()T()WYWANIA ()FERT

1. Wykona{ca mo2e zlo2y( tylko jednqofertq.

2. Oferta rTusi byi zabezpieczona wadium.
3. Oterta musi zawierae nastqpujqce o5wiadczenia i dokumenty:

3.1. Forrpularz oferty,sporzqdzony wg wzoru Formularza oterty stanowiqcego zatqcznik nr 1 do
SIWZ. Przedmiotowy zalqcznik nr l jest wytqcznie materiatem poglEdowym, stan0wi,trcym
odwTorowanie tre6ci zawartej w elektronicznym formularzu oferty Platformy zakupowej Gminy

19



SPTCYfl KAC,|A ISIOTNYCH WARIJIIK{)W IAMOI{IINIA

su[,271.2.2019

Sierakowice.

Platformv zakupowei Gminy Sierakowice. Formularz oferty nie podtega
zasadach regulowanych przepisami art.26 ust.3 Pzp;

3.2. Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia (JEDZ) sporz4dzony wg
stanowiqcego zatqcznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotowy zatqcznik nr 2 jest wytqczni

ru .J EDZ

matefla.rem

4.

poglEdowym, stanowiEcym odwzorowanie tre(ci zawartej w elektronicznym J Platformy
zakupowej Gm iny S ier akowice.
po(rednictwem Plattormv zakupowei GminV Sierakowice

zooowlqzanre podmr0t0w trzeclcn d0 0d0anra wykonawcy d0 dyspozycJr nrezoqdnycn zas000w na

potrzeby realizacji zam6wienia, w syluacji kiedy wykonawca w celu potwierdzenif spetniania
warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz. V. 1.2) a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytpacjach oraz

w odniesieniu do niniejszego zam6wienia, lub jego czq(ci, bqdzie polega( na !dolno6ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,

niezale2nie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunk6w prawnych (zgodfie z opisem

w rozdziale V pkt. 3 i 4 SIWZ);

3,4. petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajficych siq o

udzielenie zam6wienia, ewerntualnie umowa o wsp6tdziataniu, z kt6rej bqdEie wynikai
. przedmiotowe pelnomocnictwo. Petnomocnik m02e byi ustanowiony do reprJeze n towan ia

Wykonawc6w w postqpowaniu albo do reprezentowania w postqpowaniu izawafcia umowy.

Pe{nomocnictwo winno byi sporzqdzone w postaci elektronicznej iopatrzone kwilifikowanym
podpisem elektronicznym;

3,5. dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat w postaci dokumentu

eleklronicznego) wzglqdnie do podpisania innych o6wiadczefi lub dokument6w sk{aflanych wraz

z ofertq, chyba, 2e Zamawi;rj4cy mo2e je uzyskai w szczeg6lno(ci za pomoc4 bezptatnych i

0g6ln0dostqpnych baz danych, w szczeg6lnosci re.iestr6w publicznych w rozumierliu ustawy o

intormatyzacji dzialalno6ci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne 8, a Wykonairuca wskazat

to wraz ze zto2eniem oFerty;

3.6. oryginat gwarancji lub porqczenia, jeili wadium wnoszone jesl w innej formie nii pieniqdz, z

uwzglqdnieniem postanowiei rozdz. Vlll niniejszego SIWZ.

Wykonawca zobowiqzany jest zlo2y( za po6redniclwem PlatFormy podpisane przez osoby' umocowane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 3.'1 - 3.$ niniejszego

rozdziatu.

Wykonawca sktada ofertq zgodnie z wymaganiami okre6lonymi w 5lWZ. Tre(i oferty musi

od powiadai tre6ci SIWZ.

elektronicznej za poSredn ictwem

htips://gminasierakowice.ezamawraiacv.pl.
Korzystanie z Platformy jest bezptatne,

Platformy dos tqp n ej pod

0ferta wraz z zatqcznikami powinna byi podpisana przez osobq upowa2nionq do repfezenLowania

Wykonawcy, Oferta powinna byi podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobq

uprawnionq, zgodnie z Forrn4 reprezentacji Wykon awcyokre(lon E w rejestrze sEdowyfr lub innym

dokumencie, w+a(ciwym dla danej Formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobq umocowanq

(na podstawie petnomocnictwa) ptzez osoby uprawnione.

Ofertq nale2y zloiy(.na PlatFormie pod adresem: hlQ5!7gm1l4rcI3i!\,V]!e.eza _aj!ey.]pl. w

zaktadce,,OFERTY'do dnia 18.04.2019 r. do godz. 11:50.
9.1. OFertq nale2y zto2yi w naslqpujqcy spos6b:

9.1 .l.Wykonawca sktada Otertq poprzez:

9.1 .'1.1 . wypetnienie elektronicznego Formularza 0Ferty na Plattormie zakupowej Gminy

Sierakowice (zgodnie z wzorem zat4cznika nr 1 do SIWZ),

5.

6. Oferta winna byi sporzqdzona w jqzyku polskim i zto2ona pod rygorem niewa2noiFi w postaci

ad resem:

7.

8.

9.
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$.1.1.2, wype.fnienie elektronicznego FoTmularza JEDZ na Plattormie zakupowej Gminy
Sierakowice (zgodnie z wzorem zatqcznika nr 2 do SIWZ),

9.'1.1.3. dodanie pozosta{ych dokr:ment6w (zaiqcznik6w) okre5lonych w niniejszej SIWZ, -
podpisanych kwalitikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.
Czynno(ci te realizowane sq poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument,, i

wybranie docelowego pliku, kt6ry ma zostai wczytany.

9.1.l,Wykonawca winien 0pisaa zai4cznik nazwq umo2liwiajqc4 jego identyfikacjq;
9.1.J.Wykonawca zatqczaj4c dokument oznacza, czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowr

tajemnice przedsiqbiorstwa" lub opcjq,,Jawny" - niestanowiqcy tajemnicy przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

9.1,{.Wczytanie oferty wraz z zatqcznikami nastqpuje poprzez polecenie ,,ZI6L of ertq',.

9.l.t.Potwierdzen iem prawldtowo z.lo2onej 0terty jest komunikat systemowy ,,0ferta zlo2ona
poprawie" oraz wygenerowany raport z zaktadki ,,0ferty".

9.1.6.0 terminie z{o2enia Oferty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na
Plattormie.

9.1.7.P0 zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyFrowany. Jeili Wykonawca zamiedci.l niewla6ciwy
plik, mo2e go usunqi zaznaczajEc plik i klikajqc polecenie ,,usuir,,.

9.1.Q.Wykonawca sktada ofertq w tormie zaszytrowanej, dlatego te2 Oferty nie s4 widoczne do
momenlu odszyfrowania ich przez Zamawiajqcego. lch tre5i jest dostqpna w raporcie

oferty generowanym z zakiadki ,,OFERTY'.
9.2. Wykonawca mo2e samodzielnie wycofai zlo2onq przez siebie ofertq. W tym celu w zak.tadce

,,0FFRTY'nale2y zaznaczyi ofertq, a nastqpnie wybrai polecenie,,wycofaj ofertq".
9.3. Po rlptVwie terminu sk.fadania ofert, dodanie 0terty (zalqcznik6w) nie bqdzie mo2liwe.

10. Zastrze2Qnie dotyczqce informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowi4zany

iest zlo2l( w otercie w spos6b wyralnie okre6lajqcy wolg ich utajnienia. Dokumenty ,,stanowiqce
tajemnicp przedsiqbiorstwa" powinny zostai zatqczone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym

zaznaczelliem polecenia ,,Tajne". Wczytanie zatqcznika nastqpuje poprzez polecenie ,,Dodaj",

R(}ZDZIAI XI. MITJSCT ORAZ TERMIN SKTADANIA I OTWARCIA ()FERT

1. 0fertq nale2y zlo2y( na Platiormie pod adresem: h ttps://gm inasierakowice.ezamawiaiacv.pl w
zaktadcg,,0FERTY'do dnia 18.04.2019 r. do godz. 11:50.

1.1.0twarcie ofert nastEpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie 0fert w dniu
18.04.2019 r. o godz. 13;00.

2, Informac]ja z otwarcia Ofert opublikowan;r zostanie na stronie internetowej Zamawiajqcego
oraz na Platformie w zaktadce ,,Dokumenty zam6wienia" w folderze

a z otwarcia ofert" i zawierai bqdzie dane okre6lone w art. 86 ust. 5 pzp.

R()ZDZIAT XII. ()PIS SP(lS(lBU ()BTICZTNIA CENY

Wykonaylca okre6la cenq realizacji zam6wienia poprzez wskazanie w elektronicznym formularzu
oferty rla Platformie zakupowej Gminy Sierakowice .fqcznej ceny otertowej brutto za realizacjq
przedmii:tu zam6wienia w podziale na dwie pozycje objqte r62nymi obciq2eniami podatkiem od
towar6w i ustug tj, zakresem objqtym 8% podatkiem VAT, jak r6wnie2 23 % podatkiem VAT,

tqczna pena ofertowa brutto musi uwzglqdniaa wszystkie koszty zwi4zane z realizacjq przedmiotu
zam6wi(nla zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz wzo[em umowy okre6lonym w niniejszej
SIWZ, w podziale na dwie pozycje

2I



3. Cena musi byi: podana i wyliczona wzaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecirfku (zasada

zaokrqglenia - poni2ej 5 nale2y koic6wkq pominqt, powy2ej i r6wne 5 nale2y zaokrqglii 1,v 96rq).

4. Cena oferty winna byt wyra2ona w ztotych polskich (PLN).

5. Je2eli w postqpowaniu zto2ona bqdzie oferta, kt6rej wyb6r prowadzltby do fowstania u

zamawiajqcego obowiqzku podaLkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarfw i uslug,
zamawiaj4cy w celu oceny takiej oFerty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek Qd towar6w i

ustug, ki6ry miatby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,

sk{adajqc ofertq, jest zobligowa.ny pointormowat zamawiajqcego, 2e wyb6r jego olFerty bqdzie

prowadzii do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazilq (rodzaj)
towaru / uslugi, kt6rych dostawa / 6wiadczenie bqdzie prowadzii do jego po(stania, oraz

wskazujqc ich warto(i bez kwoty podatku.

R()zDZrAr xilt. 0Pts KRYTERiliW, KTT1RYMI ZAMAWTAJACY BEDZTE StI KtER0WAI PRZY WYBoRZE

(]FTRTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SP()S()BU ()CEI,IY ()FERT

1. Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego oterta bqdzie przedstawia{a najliorzystniejszy

bilans kryteri6w oceny oferl (Cena oferty, okres Gwarancji orazskr6cenie Termin urealizacji
zadania). Za najkorzystniejszq ;rostanie uznana oferla, kt6ra uzyska najwiqkszq suinq punkt6w

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

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

b) Kryterium nr 2: okres Gwarancji jako6ci na wykonany monta2, u2yte materialy i

zamontowane urzqdzenia(G) - waga 20 %.

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

3. Warto(i punktowa dla krylerium wyboru obliczona zostanie wg wzoru:

| ,,, \ lcno \ (r,'" \
wp = 

\_cbor60 I 
+ [ ^x 

20 ] + \7^ x20 
l

\/\/\/
.Gdzie:

SPTCYfl KAC'A IST()TI{YCH WARIJNI(OW ZAM()WITIIIA

WP - ilodf punkt6w przyznanych Wykonawcy

Cn - najni2sza zaoFerowana Cena, spo6r6d wszystkich oFert nie podlegajqcych odrzudeniu,

Coo - Cena zaoferowana w badanej otercie,

6oo - liczba punkt6w za okres Gwarancji badanej oterLy,

6, - mo2liwa maksymalna do uzyskania ilo6i punkt6w za okrEs Gwarancji.

T.'" - liczba punkt6w za skr6cenie Terminu realizacji zadania badanej oterty,

T, - mo2liwa maksymalna do uzyskania iloSi punkt6w za skr6cenie Terminu realilacji

zadania.

1) Zasada przyznawania punkt6w zakryterium Cena oferty - w zwiqzku z (onieczno(ciq

przedstawienia ceny oterty w podziale na dwie pozycje objqte r62nymi pbciq2eniami

podatkiem od lowar6w i ustug tj. zakresem objqtym B% podatkiem VAT, jak rpwnie2 23 %

bqdzie stqsowany pi
oferty brltto objqta

podatkiem VAT, podany powyiej wz6r przyznawania punkt6w

zsumowaniu cen_ ofertowvch brutto obu pozvcii tj. cena

podatkiem 8 % + cena oferty brutto objqta podatkiem 23 o/o,
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jako3ci na wykonany
rnontai, uiyte materiaty i zamontowane uzqdzenia:

UWAGA: Wykonawca nie moie zaproponowaf okresu Gwarancji jakoici na
wykonany montai, uiyte rnaterialy i zamontowane urzqdzen iakrdtszego nii 16

miesiqcy. W przypadku zto2enia ofert z okreserm Gwarancji jakoici na wykonany
montai, u2yte materiaty i zamontowane urzqdzen iakr6tszym nii 36 miesiqcy,
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tre5ciq SIWZ.W przypadku
zaoferowania przez Wykonawcq okresu Gwarancji przekraczajqcego 60 miesiqcy
Zamawiajqcy uzna, 2e wykonawca oferuje 50 miesiqczny okres gwarancji.

Okres Gwarancji jako6ci na
wykonany montai, uiyte
materiaty i zamontowane

urzadzenia

llo56 pkt.

56 m iesiqcy 0

48 m iesiqcy 10

60 miesiqcy 20

IIWAGA: Niniejsze kryteriunr odnosi siq do urzqdzeri, podzespot6w,materiat6w
wykonanego montaiu opisanychw Rozdz. lll pkt 25 lit b) niniejszego SIWZ.

3) {asada przyznawania punkt6w za kryterium kr6cenie Terminu realizacji zadania:
UWAGA: W przypadkuzaoferowan ia Terminu realizacji zadania przekraczajqcego

31.10.2019 r. oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tre5ciq SIWZ. W
przypadkuzaoferowan ia Terminu realizacji zadania kr6tszego ni2 30.09.2019 r.

Zamawiajqcy uzna, 2ewykonawca oferuje skr6cenie realizacji Terminu zadania do
50.09.2019 r.

Termin realizacji zadania llo5i pkt.
31.10.2019 r 0

15.10.2019 r 10

30,09.2019 r. 20

| '15.-lU.lU19 r, | 10

t 3onrro(r. - - f---ro ---lrtl

Maksymalira tEczna liczba punkt6w jakq mo2e uzyskai Wykonawr:a wynosi - 100 pkt.
Za najkprzystniejszq oFeriq uznawat siq bqdzie ofertq spetniajqcq wymagania Zamawralqcego
przedstalwiajEcq najwy2szq warto6e punktowq za w/w kryteria wyboru.
Punktacla przyznawana otertom w poszcze96lnych kryteriach bqdzie liczona z doktadno6ciq do
dw6ch nflejsc po przecinku. Najwy2sza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq oFertq.

Zamawiijqcy udziell zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiadat bqdzie wszystkim

2)

4.

5.

6.

7.

wymaganiorn przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzyistniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

B. Je2eli nie bqdzie mo2na dokonai wyboru oFerty najkorzystniejszej ze wzglqdu na to, 2e dwie lub
wiqcej Qfert przedstawia iaki sam bilans ceny i pozostatych kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy
spo(r6d tych ofert dokona wyboru oterty z ni2szq cenq (art. 91 ust, 4 ustawy pZp).
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2.

1.

R()ZDZIAI. XIV. INT()RMACJE () F()RMALNO$CIACH, JAKIT P()IllINNY Z()STAC D(lPEtI.iI(lNT P()

WYBORZE ()FERTY W CEIU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMI'WIENIA PUBTIGZNEG(l

Osoby reprezentujqce Wykonawcq przy podpisywaniu umowy powinny posiadai ze sob4 dokumenty
potwierdzajEce ich umocowanie do podpisania umowy, 0 ile umocowanie to nie bq{zie wynikai
z dokument6w zat4czonych do oterty.
W przypadku wyboru oferty zloi-onej przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie

zam6wienia Zamawiaj4cy mo2e 2qdai przed zawarciem umowy przeds[awienia umow! regulujqcej

wsp6ipracq tych Wykonawc6w. Umowa taka winna okre(lai strony umowy, cel dziathnia, spos6b

odpowiedzialno6i za wykonanie zam6wienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego

okres realizacji przedmiotu zam6wienia, gwarancji irqkojmi), wykluczenie mo2liwo(ci wltpowiedzenia

umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego cz{onk6w do czasu wykonania zam6wierila.

3. Zawarcie umowy nastEpi wg wzoru Zamawiajqcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaj4 negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonawca, kl6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, qchyla siq od

zawarcia umowy, Zamawiaj4cy bqdzie m6gt wybrai ofertq najkorzystniejszq spo(r6d pozostatych

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, 2e zachodzq przestarlki, o kt6rych

mowa w art, 93 ust. 1 ustawy PZP.

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

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

kierownlk6w rob6t lub lnne wa2ne uprawnienia do kierowania robotami bu{owlanymi w

specjalno5ciach, o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 04)-060,

. zadwiadczenia o przynale2noSci kierownik6w rob6t, o kt6rych mowa w Ro2dz. V pkt 1

ppkt 2) lit b. poz. ii 04)-06) niniejszej SlWZ,do wta5ciwej lzby samorzqdu zaWodowego,

. certytikaV6wiadectwo w zakresie doboru i monta2u instalacji kolektor6w stonecznych,

wydane przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych lub jego autpryzowanego

przedstawiciela dla osoby, o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit Q. poz. ii 02)

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

SIWZ,

lu0

. 6wiadectwo kwalitikacyjne, uprawniaiEce do zajmowania siq eksploataci4 urzqdzei,

instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploalacji, wydawane na podstawie

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 k'fvietnia 2003

r, w sprawie szczegiitowych zasad stwierdzania posiadania kwaliFikacji przez osoby

zajmujqce siq eksploatacjq urzqdzeh, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.828 z p62n. zm.),

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

iub

r dokument potwierdzaiqcy, 2e osoba o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii

02) orallub osoby, o kt6rych mowa wRozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz, ii 02) niniejszej

SIWZ jesVs4przedstawicielem/am i producenta kolektor6w stonecznych lLjb podmiotu

posiadajqcego certyfikaV6wiadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montdzu instalacji

kolektor6w stonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektordw stonecznych

lub jego autoryzowanego przedslawiciela,

. certyFikat Europejskiego Systemu Szkolerl i Certytikacji Instalator6w flomp Ciepta

(EUCERT), dla osoby o kt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii p3) ninielszej

SIWZ orallub os6b, o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 01)
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wykonalrvca, kt6rego orertq wybrano jako najkorzystnieiszq jest obowiqzany do zawarcia umowy w
terminiQ nie k16tszym ni2 10 dnj od dnia przes{ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty; z zastrze2eniem art. '183 ustawy,

zamawipj4cY mo2e zawrzei umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uptywem termin6w, o

kt6rych mowa w rozdz. XIV pkt. 6., .je2eli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zostala z+o2ona
tylko jedna oferta,

Je2eli wykonawca, kt6rego oFerta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy w sprawre
zam6wiQnia publicznego Zamawiajqcy mo2e wybra( orertq najkorzystniejszq spoSr6d pozosta.lych
otert, b{z przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba 2e zachodzE przesianki, o kt6rych mowa w
art. 93 List. 1 ustawy.

wykonalvca, kt6ry prowadzi dziatalno6i gospodarczq w formie sp6tki z ograniczonq
odpowiedzialnoSciq, a zobowiqzanie do .,iwiadczenia wynikajqce ze zlo2onej oterty stanowi warto(i
dwukrotfrie przewy2szaj4cq wysokoii kapita{u zaktadowego, zobowiqzany jest, najp6lniej w dniu
podpisailia umowy, dostarczyi uchwalq zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu sp6tek
handlowych (Dz u. 2017.1577 z p6in. zm.) lub wpis/odpis umowy sp6lki, zezwalajqcy na zaciqganie
takich zribowiazai.

R0zDztAt xv. wyMAGANtA D0TyCZ4Ct ZABtZptECZtNtA NAtEzyIEG0

WYK()NANIA UM(lWY

Wykonalvca, kt6rego oFerta zostanie wybrana, zobowlqzany bgdzie do wniesienia zabezpieczenia
nale2ytefo wykonania umowy najp6lniej w dniu jej zawarcia, w wysokolci 5% ceny catkowitej
brutto f,odanej w ofercie.

Zabezpielczenie mo2e byi wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastqpujEcych
formachl

a) pien iqdzu;

b) por$czeniach bankowych lub porgczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqd n osc iowo-k redytowej, z tym
2e zpbowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniq2nym;

c) gwqrancjach ban kowych;

d) gwa]ran cjach ubezpieczen iowych;

e) por(czeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia
9li!topada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiqbiorczo6ci lDz.u.z2016r.,
poz. 359).

Zamawi{j4cY nie wyraia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreglonych art. 148 ust.2
ustawy fZP.

w przyfladku wniesienia zabezpieczenia w Formie pieniq2nej Zamawiaj4cy przechowa je na
0procentpwanym rachunku bankowym.

Z tre6ci zabezpieczenia przedstawionego w Formie gwarancji/porqczenia winno wynikai, 2e bank,
ubezplecpyciel, porqczyciel zaptaci, na rzecz ZamawiajEcego wterminie maksymalnie 30 dni od
pisemnefo Zqdania kwotq zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiajqcego, bez odwotania,
bez warfnku, niezale2nie od kwesti0nowania czy zastrze2ei wykonawcy ibez dochodzenra czy
wezwanib Zamawiaj4cego jest uzasadnione czy nie.

W przypgdku, gdy zabezpieczenie, bqdzie wnoszone w formje innej ni2 pieniqdz, Zamawralqcy
zastrzegq sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zamawialj4cY zwr6ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania
przez Zarlnawiaj4cego za nale2ycie wykonane.

Kwota pgzostawiona na zabezpieczenie nie mo2e przekroczyi 30% wysoko(ci tego2 zabezpleczenia.
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okresu rqkojmi za wady.

XVI. ISTOTNE DtA SIR(}N POSTAN()WTENIA, KItlRE Z(ISTANA WPROWADZ(lNE D() RESCI

ZAWIERANEJ UM(lWY W SPRAWII ZAMIiWITNIA PUBLIGZNEG(), ()GIiTNE WARUNKI UM()WY AtB(}

wz0R uMowY, JEzELT ZAMAWTAJACY WYMAGA 0D WYKoNAWCY, ABY ZAWART Z NrM UM0W[

W SPRAWIE ZAM()WIENIA PUBTICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Projekt umowy, stanowi Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo6t zmiany istotnych postanowiei umowy, na skutek

wystqpienia poni2szych okoliczno6ci mogq dotyczy( nastqpu1qcych jej element6w:

1) terminu wgkonania zamiwienia:

b)

c)

istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej powodujqce koniecznoSi $tprowadzenie

zmian w dokumentacji technicznej, skutkujqce brakiem mo2liwo5ci dotrzymania

pierwotnego terminu zakofczenia realizacji zawartej umowy;

z uwagi na rozszerzenie zakresu rob6t dokonanego w zwiqzku z art. 144 ust. 1 pkt. 6

ustawy PZP lub wystqpienie koniecznoici wykonania rob6t zamiennych:

okoliczno(ci niezale2nych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,

takich jak: wystqpienie wyjEtkowo niesprzyjajqcych warunk6w atrilosferycznych

un iemo2liwiajqcych prowadzenie Prac (tj. nawalne opady deszczu o v,lsp6tczynniku

natq2enia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury poni2ej -7"C, silnq i porywiste

wiatry powy2ej 60 km/h), wynikajqce z wad opisu przedmiotu zam6wienia qjawniaj4cych

siq dopiero po rozpoczqciu procesu inwestycyjnego, spowodowane iruystqpieniem

n iezinwen taryzowanych ukrytych obiekt6w budowlanych, przeszk6d geologicznych,

odkryciem niewybuch6w i niewypat6w oraz innych przeszk6d utrudrliaj4cych lub

uniemo2liwiajqcych prowadzenie prac w zgodzie z opisem zam6wienia, zasddami wiedzy

technicznej iwta(ciwymi przepisami, wynikajqce z postqpu technicznego unio2liwiajEcego

zastosowanie nowych rozwiqzair technicznych i technologicznych z (orzy6ci4 dla

1.

2.

zamawraJqceg0;

dziatania os6b trzecich uniemo2liwiaj4cych wykonanie prac, kt6re to

konsekwencjq winy kt6rejkolwiek ze Stron,

konieczno6i uzyskania niemo2liwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji;

danych, zg6d lub pozwoleir os6b [rzecich lub wta6ciwych organ6w,

wstrzymanie realizacji prac objqtych umowq, co uniemo2liwia termin

realizacji przedmiotu umowy,

niemo2liwo6t niezwtcrcznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru

oFerty w zwiqzku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, norm

na realizacjq przedmiotu zam6wienia lub (wiadczenia stron,

rl\

e)

h)

zakoiczen ie

w zakresie m:lj4cym wptyw

umowy,
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- kt6rego nie mo2na uniknqi, ani kt6remu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nale2ytej s caran n oici,

- kt6rej nie mo2na przypisai drugiej stronie;

Za sitq wy2sz4 warurrkujqcq zmianq umowy uwa2ai siq bgdzie w szczeg6lnoSci:

pow6dl, poZar iinne klqski 2ywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terr0rystyczne,

dzia{ania wojenne, nagte diugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub ska2en ia.

J)

k)

skrocenie terminu zakoiczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

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

2) termtn6w platnolci:

a) nieprzewidziany brak ptynno6ci Finansowej u Zamawiajqcego,

b) wystqp ien ie sily wy2szej,

c) zmiana telminu wykonania zam6wienia

3) porolnetr6w przedmrotu zam6wienia:

a) istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej, r6wnie2 te polegajqce na niezgodno(ci

dokumen tacji z przepisami prawa,

b) koniecznoS( aktualizacji rozwiqzai ze wzglqdu na postqp technologiczny lub gdyby

zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwiqzai grozito
-:^.,,,,1.^^^-i^* t..L ..,^Iti,.,.,* ..,.,t,^^--:--niewykonaniem lub wadllwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystqpienie odmiennych od przyjqtych w dokumentacji lechnicznej warunk6w
geotechnicznych lub terenowych, w szcze96lno(ci istnienia n iezinwen taryzowanych

podziemnych sieci, instalacji, urzqdze6, obiekt6w budowlanych itp.,

zmiany w obowiqzujqcych przepisach, je2eli zgodnie z nimi konieczne bqdzie dostosowanie

tre6ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystqpien ie sity wy2szej.

w zwiqzku z mo2liwo5ciq rezygnacji czq6ci Beneficjent6w bezpoirednich (u2ytkownik6w

instalacji) z udziatu w projekcie ,,02E dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki

rozproszonej niskiej emisji w Gminie Slerakowice, Kartuzy i Sulqczyno" zamawiaj4cy

zastrzega mo2liwo5i niewykonania cato(ci przedmiotu zam6wienia lub zmian przedmiotu

zam6wienia.. W zwiqzku z powy2szym Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko

wyst4pienia mo2liwo(ci nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmi0tu niniejszego

zam6wienia lub zmian przedmiotu zam6wienia.

4l wgnaQrodzenta:

a) urzqdowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czq(ci wynagrodzenia za prace, ki6rych

0)

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

ptzyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno6ci powodujqca, 2e

wykonanle czq(ci zakresu umowy nie le2y w interesie publicznym, czego nie mo2na byto

przewidziei w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenial,

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

wysokoSt wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace,

..1\u,l

r)
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d) w zwiqzku z mo2llwodciq rezygnacji czqici BeneFicjent6w bezpoirednich (u[ylkownik6w

instalacji) z udziatu w projekcie ,,02E dla Kaszub - wykorzystywanid energetyki

rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno" zamawiajqcy

zastrzega mo2liwosi niewykonania catodci pizedmiotu zam6wienia lub zmiarl przedmlotu

zam6wienia, W zwiqzku z powy2szym Wykonawca powinien uwzglqflnii ryzyko

wystqpienia mo2liwoici nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego

zam6wienia lub zmian przedmiotu zam6wienia.

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

wyka2e.2e zto2ona oFerta w postqpowaniu. na podstawie ktorego podpisano niniejszq

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

,,odwrotnego obci42enia VAT" zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i ustug(Dz. U. z

2018 poz. 217 4]l, W takim przypadku to zamawiajqcy bqdzie miat obowi{zek rozliczyi

podatek VAT zgodnie z tymi przepisami.

5) podwqkonawstwa:

a) zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zg+oszenia i po akcpptacji przez

Zamawiaj4cego),

c) zlecenie czq6ci prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zg+0szenia i po

akceptacji przez Zamawiajqcego).

d) rezygnacja z podwykon awcy.

Nadto Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwo(i zmian umowy w przypadku wystqplenia co najmniej jednej

z okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Prawo zam6wiefi public?nych.

W przypadku wystqpienia okolicznoici wskazanych w ust.2 pkl 1)umowy, skutkuj4cych rjriemo2no(ci4

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten m02e ulec przedtu2enif, nie dtu2ej

jednak ni2 o czas trwania tych okoliczno(ci.

W przypadku wystqpienia okoliczno(ci stanowiqcych podstawq do zmiany postanolyiei umowy

Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego poinl'ormowania o tym Fakcie

wystEpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

6. Je2eli Zamawiajqcy uzna, 2e okoliczno(ci wskazane przez Wykonawcq jako stanowiqce

zmiany umowy nie sq zasadne, Wykonawca zobowiqzany jest do realizacji zadan

warunkam i zawartymi w umowie.

Powy2sze postanowienia stanowi4 katalog zmian,

stanowiE nat0miast zobowiqzania Zamawiajqcego

3.

4.

5.

7.

1.

2.

w ra]Ece g0 |

wq do

zgodnte z

zgodq. Nie

ie.

na ktore Zamawiajqcy mo2e wyraz

do wyra2enia zgody na ich

XVII. P(lUClITNIT O SROt)KACH |)CHRONY PRAWNTJ.

Ka2demu Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma lub miat interes w uzys(aniu danego

zam6wienia oraz poni6st lub mo2e ponie6i szkodq w wyniku naruszenla przez Za[nawiajqcego

przepisdw ustawy PZP przyslugujq (rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale V usfawy PZP jak

dla postqpowair powyiej kwoty okre(lonej w przepisach wykonawczych wydanych na ppdstawie art.

11 ust. 8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec 0g+oszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przyslug]ujq r6wnie2

organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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XVIII. KIAUZUtA INF()RMACYJNA R()D(}

Administratdrem Twoich danych osobowych jest Gmina Sierakowice, zwana dale.j: ,,Adm in istratorem ".

lVo2esz skontaktowai siq z Administratorem piszqc na adres: 83-340 Sierakowlce ul. Lqborska 30 lub
pocztE elektlonicznq na adres sierakowice@sierakowice.pl albo telefonujqc pod numer: 58 681-95-00.
Mo2esz skorltaktowaa siq z administratorem za po(rednictwem powotanego przez niego InspeKr0ra
ochrony danjrch: Pan tukasz Gotda piszqc na adres: inspektor@sierakowice.pl.

1, Podstar4q przeiwarzania Twoich danych jest zto2enie oferly w celu zawarcia umgwy z

Adm in istratorem, a po jej przyjqciu przez AdministratoTa umowa pomiqdzy Tob4 a Adminrscracorem,
zwana (alej; ,,UmowE", dla wykonania kt6rej przetwarzanie Twoich danych jest niezbqdne,

2. Twoje dane osobowe.iak r6wnie2 dane os6b wskazanych przez Ciebie w zwiqzku z ich uczestnictwem
w zawai'ciu i/lub realizacjq umowy przetwarzane sq wytqcznie dla cel6w zwiqzanych z zawarcrem,
realizacjq Umowy, w tym jej rozliczeniem.

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiqzkowe, jednak2e ich niepodanie spowoduje, 2e zawarcie i

realizacja Umowy bqdq niemo2liwe.
4. Twoje dane bqd4 przechowywane nie dtu2ej ni2 jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia

rozwiqzdnia, wykonania umowy lub dtu2ej, w przypadku postqpowari spornych (polubownych lub
s4dowy(h) - do czasu ich prawomocnego ukoiczenia,

5. Administrator przeka2e Twoje dane nastqpujqcym odbiorcom: podmiotom zajmujqcym siq obstugq
inFormalyczna Administratora, rewidentowi badajqcemu sprawozdanie finansowe Administratora,
organonf administracji skarbowej, podmiotowi prowadzqcemu archiwum zaktadowe Administratora,
organonl prowadzqcym kontrole udzielanych zam6wiei publicznych, podmiotom, kt6re w zwiqzku z
dofinansowaniem inwestycji prowadzE kontrolq zawartych um6w.

6. Masz prhwo 2qdat od Admlnistratora dr:stqpu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i

usuniqcia, a takze prawo do ograniczenia przetwarzania danych za wyj4tkiem usuniqcia danych
zto2onyqh w zwiqzku z ubieganiem siq iuzyskaniem zam6wienia publicznego.

7. W zwiq2ku z przelwaTzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przystuguje Ci prawo
wniesieriia skargi do organu nadzorczego.

8. W opa;ciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bqdzie podejmowat wobec Ciebie
zau tom 4tyzowanych decyzji, w tym decyzji bqdqcych wynikiem profilowania.

9. Adminisfrabr nie zamierza przekazywai Twoich danych do paistwa trzeciego ani do organizacji
m iqdzyn arodowych.

xlx. INt0RMA0JA DoTycz4cA pRZETWARZANTA 0ANYCH 0S0B0WYCH

0dbiorc4 Pali/Pana danych osobowych bqdq upowa2nieni pracownicy Gminy Sierakowice oraz sp6tka
Otwarty Rynek Eiektroniczny s.A. siedzibq w warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisan4 do
Rejestru Przgdsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Re.lestru S4dowego pod numerem KRS:

0000041441j REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako wla(ciciel Platformy Zakupowej, na kt6rej
Gmina 5ierdkowice prowadzi postgpowania o udzielenie zam6wienla publicznego, dziatajqcq pod
adresem: https://gminasierakowice.ezamawiaiacv,pl.

XX. ZAIACZNIKI

1. Zatqcznili nr 1 - Wz6r formularza oFeriowego (do wypetnienia na PlatFormie Zakupowej).
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2. Talqcznik nr 2 - Wz6r Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam6wienia

Platformie Zakupowej).

3. Zatqcznik nr 3 - Projekt umowy.

4. Zatqcznik nr 4 - Dokumentacja techniczna.

5. Zatqcznik nr 5 - Wykaz dostaw.

5. Zalqcznik nr 6 - Wykaz os6b skierowanych do realizacji zam6wienia,
7. Zatqcznik nr 7 - 06wiadczenie o przynale2noici lub braku przynale2no(ci do grupy kapi

8. ZalEcznik nr 8 - Zobowiqzanie podmiotu trzeciego.

tenta na
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