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Modernizacja instarlacii c.w.u, poprzez dorstawg i montat instalacji kolektordrnr
stonecznych, powietrznych pomp ciepla wrazr.budow4 ofwietlenia ulicznregg sglarnegg i

hybrydowego w gmiinach sierakowice, Kartuzy i sulgczyno

zNArK SPRAWY - SUE.271.3.2019

D0STAliitY

okreSlonych w przepisaclh wydanych na podst, art. 11 ust. g ustawl,
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefr publicznych

(Dz. IJ.2017.1579j,r. z p6ln. zm.)

Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq siq doktadnie z tre6ciq niniej:;zej SIWZ. wykonawca ponosi
ryzyko niedoslarczenia wszystkich wymaLganych intornracji i dokumentow, oraz przedtozenia ofer[1r nie

od powi adai qcej wym agan iom o kre!;ron ym wzez Zam awi.ri qcego.

Sierakowice, dn. 24.04.2019 r.

ponizej kwot
z dnia

o warto:ici

Zatwierdzit:

ik Zamawiajqcego

Projekt pn' ,,oZE dla Kaszub - wykotzystywanie ene'getyki rozproszot\ej na rzecz ograniczenia niskiej emisli w Gminle SieraltcowicqKartuzy i sulqczyno"jest wsp6lfinansowana ze 5rodktiw fundusiy UE w iamach Regi6nalnego progra;, oftracyjnego wojeurddztwaPomorskiego na lata 2014-2020. 06 priorytetowa: 10 Energia. bzialarrie t0.03, oJnawialnitrOaiaun"rgil-poo.triatanie; 10.03.01.odnawialne 2r6dla energii - w:;parcie dotacyjne wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funcjuszu n"ol*o;, Regionalner;g



SPTCYTIKACJA ISTOTNYCH UIARUNKOW ZAMOWITNIA

sut.271.3.2019

ROZDZIAT I. NAZWA II ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Sierakowice
ul. Lqborska 30,

83-340 5iierakowice,

tel. / fax 58 681-.95-00. 58 681-95-75
www.sielakowice.pl
e-mail: sierakowir:e@sierakowice.pl

NIP: 5891 01 8894, REG0N: 19167 4977

Godziny pracy: poniedziatek, :lroda, czwartek 7:30-15:30; wtorel< 7:30-16:00, piqtek 7:30-15:00.

ROZDZIAI II TRYB UDZIEIENIA ZAM(IWIENIA i INF(IRMACJE (lG(lLNE

1. Ninriejsze pos;tqpowanie prowadzone jest w tnybie przetarglu nieogranir:zonego na podstawie art. 39

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zarn6wiefr Publicznych (Dz. L,l. 22017 t., pol.1579 z p62ft.

zm.) zwanej dalej ,,ustawq PZP".

2. W zakresie rrieuregulowanym niniejszq SpecyFikacjE lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanq dalej

,,5llA/2", zastosowanie majq przepisy ustawy PZP.

Ninriejsze po:stqpowanie prowadzone jest w:;p6lnie przez samorz4dy gmin Sierakowice, Kartuzy i

Sulqczyno. Zigodnie z art. 16 ust. 1 ustawy PZP. Gmina Sierakowice, na podstawie umowy
partnerskiej, jest upowazniona do przeprowadzenia postqpowania i udzielenia niniejszego
zarn6wienia'w imieniu i na rzecz gmin Kartu:ly i Sulqczyno

WartoSi zanr6wienia przekracza r6wnowarto(ci kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Kornunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami w niniejszym postqpowaniu odbywa siq przy

uzyc,iu Plattormy Zakupowej https://gninasierakowice.ez:amawiaiacypl. llekroi w dalszej czq6ci

SpelcyFikacji lstotnych Warunk6w Zam6wieniaL jest mowa o ,,PlatFormie zakupowej" - nalezy przez to
rozumiei narzqdzia umozliwiajqce realizacjq procesu zwiqzanego z udzieleniem zam6wieir
publicznych t,v tormie elektronicznej stuzqce w szczeg6lno:ici do przekazywania otert, o6wiadczefi w
lym jednolitego europerjskiego dokumentu zam6wienia, zwane dalej ,,Plattormq", ,,Plattormq
zakupowq" lrrb,,Syslemem".

4.
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R()ZDZIAT IIII. (IPIS PRZIDMIOTU ZAM(}VI,IEI|lIA

Przedmioterm niniejszr:go zamowienia jest rearizacja projektu pn. ,,ozE, dto rKaszubwykorzysligwanie energetgki ru.Proszonei niskiej'emisji w 1ntinie siera,kowice, l(ortuzy isulqczgno" (umowa o doFinansowanie RPPM.10,03.01-22-0053i/1f;-00 z dn. 0j.10.2018 r.). wramach zamowienia prz:ewiduje siq montaz 3 r6i:nych lr6dellinstalacji wykorzystujqcych o,clnawialneir6dla energii' wykorzystywana bqclzie energia sioneczna (w technologii solarnej i totowoltaicznej),a takze ciepto powietrza' Zamawiaj,trcy przewiduje podz:iat niniejsz,egolam6wienla na dwie czq(ci: Icze6i zamdwienia obejmujqca dostawq i monta2 instalacji do cr ,.u. oraz ll czq5i zarnowieniaobejmuiqca dostawq i rnontaz ratarni o6wietrenia uricznego.

w ramach I czq:ici zam6wienia przevriduje siq doslrawq i montaz:

a' Ii22 instalacji kolektor6w stonecznych na budynkach pryw;rtnych ipublicznych, 
' tqcznejrnocy 2 60u'17kw' Planowana wielko6i instalacji kokrktor6w stonecznycn zostataprzedstawiona w tabeli ponizej:

llo6d kolektor6w
w instalacji [szt.]

llo56
zestaw6w

Is:rt.]
2 91
5 260
a 123
5 39

7

zl 2

Razem 522

powietrznych pomp ciepta typu powietrz:e-woda do przygotowania ciepterj wody u2ytkowej
(c.w.u.) w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, olqcznej mocy 669,90 kv1/.

w ramach ll czqSci zanrowienia przewiduje siq dostawq i montaz oiwieggnia ulicznegowykorzystujqcego technologiq fotowoltaicznq - 11 szt. w Gminie sierakowice (lampy solarne ihybrydowe) oraz 40 szt. w Gminie l(artuzy (lampy hybrydowe) o itrcznej mocy pV. 13,j,7 kw.Parametry oczekiwanego o6wietlenia ulicznego:
a) moc turbiny wiaLtrowej _ min. 100 W,b) moc paneri fotorruortaicznych nie mniej ni2: 2r0w dra jednej rampy,

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

Mirnimalna
moc

grzewcza

lkWszt.l
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

dostawiana do zasobnik6w pionowych

dostawiana do zasobn ik6w pionowy,ch

3.
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c) lampa - min. 20 W,

d) w'ysoko6( mas;ztur - max. 10 m,

e) zywotno6i o6tvie[lenia - ok. 30 001] h.

W opisie przerCmiotu zam6wienia rozdz. lll pkt. 2 SIWZ zor;taty zawarte dwa budynki: Kaszubskiego

Centrum Medy'cznego w Slierakowicach (zainstalowane zostanq kolektory stoneczne o tqcznej mocy ok.

31,61 kW) oraz Wsp6lnota Mieszkaniowa ul. Kubusia Pucha.tka 6 i8 w Sierakowicach (zainstalowane

zosliinq kolektory stonec;zne o tqcznej mocy 0k.31,61 kW). Zamawiajqcy wymaga, aby dla tych

obielkt6w przed przystqpieniem do dostawy i nronta2u instalacji opracowai dokumentacjq projektowq i

przedlo2yijq ;ramawiajqcermu celem jej akceptacji.

Projr:lkt przewiduje tqcznir: dostawq imonta2 instalacji kolektor6w storrecznych ipcrwielrznych pomp

cieplla do pr;rygotowania cieptej wody u2ytkowej na buidynkach prywatnych w trzech gminach

Sierakowice (555 szt. instalacji), Kartuzy (113 szt. instalacji) i Sulqczyno (125 szt. in:;talacji).

Zama'wiajqcy ponadto wymaga, aby ok. 10 96 instalacji (krolektor6w s'tonecznych crraz powietrznych

pompr ciepta do c.w.u.) byto objqtych zdalnym monitoringiem pracy automatyki zainstalowanych

urzqdzeir. Nale2y zastosowaLi internetowe sterowniki - urzqdzenia, kt6re posiadajq nastqpujqce

tun k,cj on aln oSci:

a) rnozliwo6i odczytu temperatur,

b1 rnozliwo(i sterowania prracE i mocq instalacji w zaleitnoSci od w:;kazafr temperatury w sposob

ilutomat)tczn}l,

c) instalacjer zostanqwypo:;a2onych w modem LAN, w ilo6ciach nie mniejszych niz wskazanych przez

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

slerowniliami solarnymi i sterownikami pomp ciepta poyzez Internet,

d) logowanie w sterowniku dostqpne z: osobnego poziomu u2ytkownik;r i serwisu

e) posiadaj;1 dedykowanq aptikacjq mobilnq pozwalajqcq w zdalrry spos6b nadzorowac pracq

rnstalacji, co najmniej w systemie androld.

W oparciu o dane zebrane ze sterownik6w iprzestane prze;t modem komunikacyjny LAN, Wykonawca

uirednieni wyniki i odniesie je odpowiednio do'wszystkich ins;talacji objqtych zam6wieniem. Wykonawca

dokorra prezentacji otrzyman'ych wynik6w przez siei internetowq 0N-LlNE, zwtas:lcza informacji o

zbiorcz:ej reduklcji iloSci emitowanego t.02 oraz ilo6ci wyprddukowanrej energii cieplnej. Wszystkie

wymagane Funkcjonalnoici mrrszq byi dostqpnr: bez dodatkcrwych optat przez okres Lrwania gwarancji

na str:rownik irstalacji.

.::o

U

6

c

llo56 kolerktordw w instalacji
[szt.l/rodlzaj pompy ciepta lloi6 zestaw6w [szt.]

Minimalna llo56

modemdw LAN w
danej grupie
urzqdzeri Iszt,l

2 91 J

260 28,

q 123 1al
tt.

5 39 L

6 7
1L

21 ) 1

cf-

Pii
CJ

B
o:

z wbudorlranym zasobni kiem

c.w.u. min. 2,3 kW
232 22,

dosLa'wiana do zasobnikow

Diono'wvclr c.w.u. min. 2,5 kW
38 4

dosta'wiana do zasobnik6w

piono'wycir c.w.u. min.13 kW
3 1

Razenn 795 B3

5



x

sptcylllGcJA tsToTNycH trrtARUt{Ktitrrl zAMriwlttul
sut.271.3.2019

w zwiqzku 'z mozliwosciq rezygnacji czqsci Beneficjent6w bezpo6rednich (uzytkownik6w instalacji) zudziatu w projekcie ,,02'E dla Kaszurb : wgkorzgstgwanie energelqki rozproszonej niskiej emisji wGminie sierakowice, (artuzg i sulqczgno" r.r.vui.jEry ..rtrrrga mozliwosi niewykonania cato6ciprzedmiotu zamowienia' w zwiqzku . po*yrrry* wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyKovrfrst*pieniamozliwoici nie zrealizowaLnia do 10 9i zakresu przerdmiotu ninielszego z:amowienia.
szczeg6iowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera dokumentacja techniczna, kt6ra stanowi ;:at4cznikinr 4 do SIWZ.

,AGA!
z

,a
od

IlAT VAT

2e:

do c.

o.

b.

c.

d.

e.

f.
9.
h.

i.
j.
k.

t.

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

dla

ul.
10 ul.

In

uwagalwszqdzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamiwienia wgstgpujq nazwu wlaspe, dopu:;z:cza siqodpowiednio: rozwiqzania, elementg, materialg, urzqclzenia r6wnowa2ne. za-rownowa2ne uznaje siqrozwiqzania' iak rownie2 elementg, materialg, ur,zqdzenia o wlaicitwoiciach f,unkcjonalngch iiakoiciowgch takich samgch lub zbrli2onqch do tgch, itore zostalg zakreilone w oloisie przedmiotuzamowienia, lecz oznaczongch inngm znakiem fulwarc,wAm, patentem lutt pochodzen,iem. prz:t1 czgmistotne iest to, 2e produkt r6wnowa2ng t:o produkt, ktlilig nie jest identgczng, tozsamg z produktemreferencgingm, ale posioda pewne, istotne dla Zamatviqqcego, zbli2one r1o produktu referenc.gjnegocechg i parametrg.
Istotne dla Zamawiajqcego cechg
projektowangm:

t porafiptr!, tor takie, ktore poztuolq zachowat wsztlstkim

o lnstalaciom' urzqdzeniom, wgrobom: parametrg i cechg pozwalatjqce przedet wszgstkim naprawidlowq wspolpracq z inngmr instalaciami' i/tub uriqdzeniami i/lub wgrobami w .spos6b
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zalo1ongr przez pro.iektonto oraz pozwtllajqce przg tgm uzgsktti parametrg nie gorsze od

zalo2ongch w opisie prz:edmiotu zam6wienia;
. Elementom konstrukcgjngm i konstrukcjctrt: wsZlstkie parametrg nie gorsze, ni| zakladane.

Zgadniet z wgralciem Krajowej lzbg )dwolawczej sggn. okt K\)/UZP 14'00/08 ,,Uzna,ie siq, 2e oferta
r6wnow,o2na to toko, kt6ra przedstowio przedniot zamawienia o wla:iciwoiciach funkcjonalngch i

jakoicictrugch takich somgch lub zbli2ongch do ty1ch, kt6re zostatg zakreilone w SIWZ, Iecz oznaczongch

inngm itnakiem towarowgm, ;lotentem lub pochodzeniem. Przg czgm istotne jest to, 2e produkt

r6wnow,tr2nu to produkt, kti,rA nie jest identgczng, to2samg z produktenn referencgjngm, ale posiada

pewne, istotne dla Zamawiajqcego, zbli2one do produktu referencgjnego cechg i parametrg".

lJwaga!.le2eli w S\IWZ bqdi w zalqcznikach do SIWZ zostalg wskazane jatkiekolwiek nazwg producenta,

nazwA w'lasne, znaki toworctwe, patentg, normtl czg pochodzenie (materialow lub urzqdzen), nale2g

p rzgj qt, 2: e Zam aw i aj qc A zaw size do p u szcza r ozw i q,zan i a r 6w naw a2n e.

Celem niniejszegct postqpowttnia jest osiqgniqciet okreilonej w SIWZ jakoici i funkcjonalnoici, a nie

nabgcie material,6w lub urzqdzeh konkretnej ntarki lub producenta. Z tgch wzglqd6w Zamowiaiqcg

doto2gt nale2gtej storonnoici, abg przedmiot zamowienia nie zostal opis;ang przez wskazanie znakow

towarow,tlch, patent6w lub pa,chctdzenia, ir6dla lub szczeg6lnego procesu, kt6re mogtgbg doprowadzit do

uprzgwilejowonio lub wgeliminowania niektlrgch wgkonawc6w lub produkttiw. Je2eli, pamimo tego, oka2e

siq w ja,kimkolwiek miejscu StrWZ' oraz w zalqcznih:ach do SIWZ wgstqpujq tokie wskazania, nie nale2g ich

traktowari jako wgmagart odnosz'qcgch sig do prze'dmiotu zam6wienia, a nale1g je rozpatrgwat wglqcznie

w koteg,oriach wskazart o charakterze inforrnacgjngm (nie wiq2qcgch dla wllkonawc6w). Z tgch wzglqdow,

oferta, l,tt:ora nie trqdzie odpowiatlata tgm wskazaniam nie bqdzie uznawanlt za niezgodna z treiciq SIWZ i

nie zostanie z tgch powad6w odrzucona. Ciq1ar udowadnienia, 2e materiat jest rownowa1nq w stosunku

do wgmagu okreilonego przez. Zamawiaiqcego spoczAwa na Wgkonawcg.

9. Wykonawca zobowiqzany jr:st zrealizowai zam6wienie na za:;adach i warunkach opisanych w projekcie

umowy stanowiqcym zalqcznik rnr 3 do SIWZ.

10. Oznar:zenie wSl Wsp6lnego Stownika Zam6wiefr CPV:

09331 1 00-9
0933200t0-5
:t152000t0-7
,1530000t1-0

'\5311200-2
,f531611t1-9

,1r5331000-6

Kolektory stoneczne do produkcji ciepta,

Instalacje stoneczne,
Lampy i oprawy o6wietleniolve
Roboty instalacyjne w budynkach,

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Instalacja urzqdzerir o6wietlenia drogowego,

I n staf acje grzewcze, wen tylacyj n e i kl i m atyzacyj n e.

11. Zanrawiajqc'y dopuszcza mozliwo5i sktadania otert cze6ciowych.

12. Zannawiajqc'y nie dopus;lczar sktadania oFert twariantowvch.

1 3. Zannawiajqcy nie przewiduje zastosowania qlkcii elektronicznei.

14. Zannawiajqcynie przewiclgigr mozliwo6ci udzielenia Wykonawcy zam6wrefr, o kt6rych mowa w art.67
ust 1 pkt. 6, (tzw. zamtrwiei powtarzanych) ustawy Pzp.

15. Zarnawiajqcy nie wyrnel{a osobistego wvkonania __p1zez wvkonawcq kluczowvch elemenl6w

zaqr6wien ia

16. ZarnawiajEcy nie przewidluje udzielania zaliczr:k na poczet lvykonania zam6wienia.

17. Wykonawca;zobowiqzany jest do wykonania montazu urzqdzefr zgodnie obowiqzujqcymi przepisami i

normami oraz Wzy zachowaniu przepis6w BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciqzliwoici

prowadlz:enia prac. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zam6wienia pod kierownictwem

osob posiadajqcych wymagane przygotowanie zatuodowe.

18. W'rkonawca zapewnienia materiaty iurz;ldzenia niezb,qdne do wykonania przedmiotu umowy,

posiadajqce aktualne atesty' i certytikaty pozwalaj4ce na ich stosowanie. Transport materiatow oraz

dostarcz:enie i eksploatacja nlaszyn i urzqdzeir obciq2ajq Wykonawcq.
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19' wykonawca w trakcie dokonywania montazu urzitrdzei zabezpiecza teren prac ma,qc w sz:czegornoscina wzglqdzie mrienie bezpoinednich uzy|kownik6w jak i w+asne.
20' wykonawceL w trakcie wykonywania dostawy z montazem ponosi odpowiedzialno6i za bezpieczeirsrwoswoich pracownikow oraz innych os6b znajduiqcych siq w obrqbie prowadzonych prac.21' wykonawca zapewnia wre wtasnym zat<reiie'wywoi i z.gorpoo.row,anie odpad6w.22' Po zakoficzeniu prac, ale przed ostatecznym odbiorrr prrer z.r.vlriajEcego wykonawca zotrowiqzanyjest do uporzqdkowania terenu prac wra;z z terenem przylegtym.
23' Zamawiajqc'y nie przewiduje zawarcia umowy t.,no*!1 oraz nie przewiduje przeprowadzernia aukcjielektron i czn ej.

24. Zamawiaiqcy nie przewicruje zwrotu r,rosztow udziatu w postqpowaniu.
25' Zamawiaj4r:y zq'da wskazania przez wykonawcq w tormurarzu oFertowym (tj. w Zatqczniku doZatqcznika nr 1 do slwz), czq6ci zam6wienia, kt6rej wykonanie zamielrzaL powierzyf podwykonawcom ipodania przez Wykonawcq Firm podwykonawc6w.
26' Zamawiaiqcy 2qda by wykonawca wszystkie urzqdzenia wchodzqce w sktad planowanych instalacjimontowat zgodnie z zaleceniami prorlucenla (spo:s6b montazu, uprawnienia instalatora), tak byzamontowane urzqdzenia byty objqte gluarancjq producenta urzqdzefr. \A/ykonawca podpisujEc umowqudzieli ZamawiajEcemu gwarancji jakoSci na wykonany montaz, uLzyte materiaty i zamontowane
urzqdzen ia:

a) w odniesieniuL do kolektor6w stonecznych na okres minimum 120 rniesiqcy liczqc od dnia clokonanraodbioru koircowego. Okres rqllojmi wynosi 5 lat.
b) w odniesieniu do pozostatego zafrresu przedmiotu zam6wienia tj. m.in. zasobnik6r' c.w.1.,powietrznych pornp ciepta, ar.rtomatyki, armatury, latarni oriwieilenia ulicznego, wyKonanego montazu -zgodnie ze zlo2on4 oFertq jednak nie kr6cej niz li6 mir:siqcy, licz,trc od dnia dokonania odbiorukoncowego' 0kres rqkojmi wyrltuza siq na okres obowiqzywania gwaranc.ii.
27' zamawiajqcy' nie przewiduje okreslania w opisie przedrniotu zamowienia wymagan zwiqzanych zrealizacjqzam6wienia, o kt6ryrsfi mowa w art.29 ust.4 ustar,vy pZp.
28' Zgodnie z art' 29 ust' 5 ustawy PZP opis przedmiotu ::am6wienia sporzqdzono z uwzglq6nieniem
wymagair w zakresie dostqpno5ci dla osob niepetnosprawnych.
29' wykonawca oSwiad cza, i2 przez caly okres obowiqzywania niniejszej umowy zapewnr ;zgodnosiprzefwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnynri oraz:. przyszlymi przepisami prawa dotyczqcymi
ochrony danych osobowych i prywatno6ci.

30' w celu potwierdzenia, ze oFerowanr: instalacie lkolektor6w stonecznych odpowiadajq wymogomokreslonym przez zamawiaiEcergo, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

' (dla kolektora stonecznego) certyfikatu zgodno(ci z n0rmq pN-EN 12g75-1,,stoneczne s;ystemy
grzewcze i ich elemr:niy - kolektory stonec;zne - czei( 1: wymaganra ogolne,' ,n/raz zesprawozdaniem z baidan kolektorow przeprolvadzonych zgodnie z normq pN-EN j2g7s-2
"Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne - Czqit2: Metody bad,rri,, lub
PN-EN lsrl 9806 ,,Enr:rgia stoneczna - sloneczne kolektory grze\Ncze - Metody badafr,, lub
europejskiego znak jak'o6ci ,,solar Keymark", nadanego przez wlasciwq akredytowanq jeclnostkq
certyFikujqcq lub r6wncrwazny dokumenr;

r (dla grupy pompowej) karty katalogowej potwierdzajqcej spetnianrie przez o[erowany prrodukt
wymagan technicznych stawianych w niniejszej slwZ, deklaracjq zgodnoscr oraz dla naczyfr dowody uzytkowei atest higieniczny PZH lub r6wnowazny dokument, potwierdzajqcy po;lriywnq
ocenq higienicznq lub rriwnowazne.
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31. W r:elu potwierdzenia, 2e oFerowane pompy ciepla odpowiadajq wymogom okre6lonym przez

zamawiaj4cego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

1) E:tykiety energetycznel zgodnej z Rozpor:rqdzeniem delegowanym Komisji (UE) NR 81112A13 z

dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporzqdzeniem Parlamentu Europe.jskiego i Rady (UE) 201711369

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

dyrektywq 2010/30/UE, potwierdzajqcq sezonowq etektywno6i energetycznq ogrzewania

pomieszczei w klasie A lub r6wnowa2ny dlokument.

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

rvymagafr normy PN-EN16147:2017-04,,Pompy ciepta ze sprq2arkami o napqdzie elektrycznym -

liadanie, raport oceny i wymagania dortyczqce oznakowania pomp ciepta do przygotowania

cieptej wody uzytkowej" lub r6wnowa2ne,

32. W celu potwierdzenia, 2e oFerowane o6wietlenie uliczne :;olarne odpowiada wymogom okre6lonym

przez zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

. certytikatu wydanego Wzezjednostkq no[yFikowanq w UE lub deklaraciq zgodnoSci z wymogami

dyrektyw Unii Europejshiej ora zkarty katalogowej potwierdzajqcerj spetnianie przez oterowany

produkt wymagari technicznych stawianyr:h w niniejszej SIWZ wtaz:.2 zatqcznikiem nr 4 do SIWZ

(dokumentacja techniczna) lub r6wnowazny dokument.

33. W celu potwierdzenia, zer oFerowane oiwietlernie uliczne hybrydowe odpowiada wymogom okre6lonym

przez zamawiajqcego, wymaga s;iq od wykonawcy posiadania:

. r:ertytikatu wydanego Wzez jednosLkq nollyFikowanq w UE lub deklaraciq zgodno5ci z wymogami

rlyrektyw Unii Europejskiej orazkarty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oterowany

produkt wymagafr technicznych stawianych w niniejszej SIWZ wrat z zatqcznikiem nr 4 do SIWZ

rldokumentacja techniczna) lub r6wnowa2ne.

34. W prrzypadku uzycia w S|WZ lub zatqcznikar:h odniesiei do norm, europejskich ocen technicznych,

aprobalt, specyFikacji technicznych isystem6w reterencji technicznych, o kt6rych mowa w art.30 ust. 1

pkt 2 u:;t. 3 ustawy PZP zamawiajqcy dopuszczil rozwi4zywania rownowa2ne opisywanym. Wykonawca

analizujqc dokumentacjq powinien zalo2yi, ze ka:Zdemu odniesieniu, o kt6rym mowa w art.30 ust. 1 pkt

2 i ust 
=i 

PZP uzytemu w dolrumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub r6wnowa2ne".

R(IZIIZIAT IV. TERMIN WYK()NANI,A ZAMOWIENIA

Zamawiajqcy wymaga, aby zarn6wienie zostato zrealizowane najp62niej w terminie do 30 kwietnia
2020 r.

R0zDztAt v. WARUNKII uDzlAtu l,1l P0STEP0WANlu

1. 0 udLz:ielenie zam6wienia rno51q ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy:

1) nie podlegajq wykluc:eniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy PllP;

2) spetniajq warunki udziaiu w postqpowaniu dotyczEce:

A. I czq6ci zam6wienia (dostawa i montai irnstalacii do c.w.u.):

a) sytuacji ekonomicznej lub tinansowej. Wykorrawca spetni warunek je2eli wykaze, ze:

i. posiada 5rodki finansowe w wysoko6ci co najmniej 7 000 000,00 zl lub posiada

zdolnoid kredytowE w wysokoSci co najmniej 7 000 000,00 zt.
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ii' posiada ubezpieczernie od odprowiedzialno6ci r:ywilnej w zakresie prcwadzoneJdziatalno6ci zwi4zanej z przedmiot.r r:T!*l.nia. surira gwarancyjna ube:zpieczeniapowinna w)'nosie minimum 7 000 000,00 zt. t

wartosci i dane ekonomiczne i [inansowe przedslawione przez wykonaurcq majqpotwierdziispetnianie przez wykonav/cq warunk6w okreSronych przez zam^r,viaiqcego
powy2ej w niniejszym punkcie. Jezeli vl/ykonawca przedstavvi wartojci idane ekonomicznew innej walucieniz PLN, w6wczas Zamawiajqcy dokona przeliczenia wedtug :iredniegokursu NarodowegoBanku Polskiego [Ngp] ouo*iqzuiq.rgyo * oniu publikacji og+o,szenia ozam6wieniu rv Biuletynie Zam6wier,r publicznych.

b) zdolno6ci technicznej rub zawodowej, wykonawca spetni ,warunek jezeri wyka2er, ze:i. zrealizowatr

- co najmnirej jednq dostawq odpowiadajqcq zakre:;em przedmiotowi zamr6wieniatj' polegajqcq na dostawie i monta2u 200 instalar:ji kolektor6w stonec;znych doc'w'u' o wartoici min' 2 000 000,0o zl(nie dopus.icz,t siq sumowanie mn,ieJszqch,czqstkowgch dostaw obiq'tgch odrqbnglmi umowami lub zleceniamr)w okresie ostatnichtrzech lat przed uptywem terminu sktadania oFert, a jezerli okres prowadzenia dziatalnoicijest k16tszy - w tym okresie,

- co najmniej jednqdostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zanr6wieniatj' polegajqci{ na dostawie i montaiiu 100 iowietrznych pomp ciepta do rc.w.u. owartoSci min. 1 000 000,00 zr fiie dopuszcza :;iq sumowanie mnielszgch,czqstkowgch dostaw obiqtgch odrqbngmi umowami lutr zteceniamr)w okresie ostatnichtrzech lat przed uptywem Lerminu sktadania oFert, a jezeli okres prowadzenia dziartalno6cijest kr6tszy - w tym okresie,

ii. skieruje do realizacji zarn6wienia:

01 ) Dziesiqd tr6josobourych brygad iinstalator6w,
02)Koordynatora dostawy instaracji kolektordw stonecznych po:;iadajqcy

doSwiadczenie w rearlizacji co na.jmniej jednej dostawy odpowiadaiqcej z:akresemprzedmiotowi zam6wienia tj. polegajqcej na dostawie i montazu min. 200 instalacji
kolektor6w stonecznyr:h do c.w.u. o wartosci min, 2 00rl 000,00 zt.

03) Koordynatora dostawy powietrznych pomp cie'ta do c.w.u. pos;iadaiqcy
doSwiadc:zenie w realLizacji co najrnniej jednej dostawy odpowiadaj4cej zakresemprzedmioLowi zam6r,rrienia tj polegajqcej na dcrstawie imontazu min. 100powietrznych pomp ciepta do c.w.u o waniosci min. 1 {100 000,00 zt

04) Kierownika rob6t budowranyctr bran2y sanitarnej tzn. osobg posiadaiqcquprawnienia budowl;rne do kierorwania robotami bu,iowlanymi w specj*lnoiciinstalacyjnej, w zakresie s;ieci, instalacji i urzqdzeri cierplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kinallizacyjnych lub inne wazneuprawnienia do kiero'wania robotami budowlanymi w tej specjalno(ci, wyrl'ne napodstawie wcze6niej obowiqzuiqcych przepisow* oraz c0 najmniej 3 retniedoiwiadczenie zawodowe (riczone od.dnia uzyskania uprawnien budowrany,ch) nastanowisku kierownikaL budowy lub rob6t.
05) Kierownika rob6t budowranych braniy erektroenergetycznej tzn.osobqposiadaj4cquprarrvnienia budowlane do kierowania robotamiuuaowta,nymi wspecjalnoici instal'cyjnej, w zakresie sieci, instaracji i urzqdzerielektrycznych i elektroenergetycznych lub inne wazne uprawnienia 0okierowanieL robotami budowranymi w tej specjarnosci, wydane na porrstawie
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wcze6nid obowiqzujqcych pnzepis6w* oraz co najmrriej 3 letnie do6wiadczenie

zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnieir budowlanych) na stanowisku

kierownika budowy lub rob6t.

06)Kierowernia robotami budowlanymi bran2y honstrukcyjnej tzn. osobq

posiadajqcag uprawnienia budowlane do, kierowania robolami budowlanymi w

specjalnoici konstrukcyjno-budowlanej lub inne wa2ne uprawnienia do

kierowania robotami budo'wlanymi w tej specjalno6ci, wydane na podstawie

wcze6nir:j obowiqzujqcych przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie do5wiadczenie

zawodowe (liczone od dniar uzyskania uprawniefr budowlanych) na stanowisku

kierownika budowy lub rob6t,.

ZamawiajEcy dopuszcza tqczenie poszczr:g6lnych funk,cji pod warunkiem spetnienia przez osobq

tqczqcq Funkcjq wszystkich warunk6w wr/maganych dla tych tunkcji.

*Wszystkie osoby be;dqce obyrruatelami kraj6w cztonkowskir:h Unii Europejskiej, kt6re

Wykonawca wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod kt6rych

wymagane sq uprawnienia budowlane, winny posiadad decyzjq w sprawie uznania wymaganych

kwaliFikacji do wykony'wania w Rzeczypospolitej Polskiej Funkcji terchnicznych w budownictwie w

zakresie przedmiotu niniejszego zam6wrenia zgodnie z Ustawq z 18 marca 2008 r. o zasadach

uznania kwalifikacji zawodowych nabytvch w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z

2016 r. poz. 65).

Posiadane przez wlw Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w \ lymaganym zakresie, powinny

byi zgodne z ustawq;z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 1202)

oraz aktualnym obowiqzujEcym Rozpor:zqdzeniem Ministra InFras;Lruktury iRozwoju z dnia 1'1

wrze5nia 2014 r. w sprawie samodzieln'ych tunkcji technicznych w budownictwie (D2.U.2014 r.,

poz. 1278 z p62ft. zmn.).

Zamawiajqcy uzna Osoby, kt6re posiada'jq uzyskane przed dniem wej6cia w zycie ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Pravvo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednrie do realizacji przedmiotu zam6wienia, do petnienia

samodzielnych Funllcji technicznych w budownictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tych

Funkcji w dotychczarsolvym zakresle, jako spetniajqce przedmiolot,lry warunek.

B. ll czq6ci zam6wienia (dostawa i monta2 latarni o6wietlenia ulicznego):
a) sytuacji ekonomicznej lub Finansowej. Wykorrawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

i. posiada irodlki finansowe w wysokoici co najmniej 300 000,00 zt lub posiada

zdolnoSd kredytowq w wysokoici co najmniej 500 000,00 zt.

ii. posiada ubrezpieczenie od odpowiedzialno5ci cywiilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno6ci zwiEzanej z przedmiotem zam6wienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia

powinna wynor;i6 minimum 3010 000,00 zt.

WartoSci i dane ekonomiczne i Finansowe przedstawione prcez Wykonawcq majq

potwierdzic rspetnianie przez Wykonawcq warunk6w okre(lonych przez Tamawiajqcego

powy2ej w niniejszym punkcie. Je;2eli Wykonawica przedstawi warto6ci i dane ekonomiczne

w innej walucie ni2 PLN, w6wczas Zamawiajilcy dokona przeliczenia wedtug 6redniego

kursu Narodrlw€rgo Banku Polskiego INBP] obowiqzujqcego w dniu publikacji ogtoszenia

o zamowieniu w Biuletynie Zam6wiefr Publiczn'rch.

b) zdolno6ci l:echnicznej lub zaworlowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wyka2e, ze:

10
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i, zrealizowat:

- co najmniej jednq dostawq odporwiadajqcq zakresem przedmiotowi zarm6wieniatj' polegajq'cq na dostawie i montaiu 20 laiarni oswietienia ulicznego s;olarnegoi/lub hybrydowego o 'wartosci mirn. 150 000,00 ;zl (unie dopuszcza siq :;,mowaniemnieiszgch, czqstkowgch' dostaw obiq,tgch odrqbngmi ttmciwami lub zleceniamr)w okresieostatnich trzech lat przed uptywem tr:rminu sktadania oFerl, a.;ezeli okres prqwadzeniadziatalnojci .1iest krotszy - w tym okresie.

ii. skieruje do realizacji zamowienia:

01) Kierownika rob6t budowlan;ych bran2y elrrktnoenergetycznej urn. osobqposiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wspecjalnoici instaracyjnej, w zakresie sieci, instaracji i urzqdzerielektryrcznych i erektroenergetycznych rub inne wazne uprawrrienia dokierowania robotarni buoowran,rml w tej specjarrrodci, wydane na podstawie
wcze6nirej obowiqzu.jqcych przepi:s6w* oraz co najmniej j retnie doiwiiadczenie
zawodo\Me (riczone od dnia uzy'skania uprawniefr budowranych) na sLanowiskukierownika budowy lub robot.

02) Kierow:rnia robotami budowlanyrni bran2yr Ikonstrukcyjnej tzn, osobqposiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowilnia robotami budowlanymi wspecjalno5ci konstrukcyjno-budowranej rub inne wazne uprawnienia 0okierowania robotami budowranymi w tej specjarnosci, wydane na podstawie
wcze(nie.,j obowiqzujqcych przepis;6w* oraz co nqimniej 3 letnie do5wia,dczeniezawodovre (liczone od dnia uzyskania uprawnieri budowlanych) na stanowisrukierownika budowy lrrb rob6t.

Zamawiajqcy dopus::cza tqczenier poszczeg6lnych Funkcji pod warunkiem spetnienia pr;rez osobqtqczqcq Funkciq wszystkich warunk6w *yi.,.g.,ny.h rlra tych funkcji.

*wszysLkie osoby bqdqce ob'ywatelami krajow cztonkows;kich unii Europejskie.,j, kt6rewykonawca wskaze do uczestnriczenia w wy[onarriu niniejs;zego zam6wienia iod kt6rychwymagane sq uprawnienia budorrvlane, winny posiadLai decyzji wiprawie uznania wyrnaganychkwaliFikacji do wykonywania w Rzeczypospotitel Rolskiej tunkcji technicznych w budowrrictwie wzakresie przedmiotu niniejszego.,zam6wienia zlodnier z ustaw4 z 1g marca 200g r. o;rasadachuznania kwalitikacji zawodowych nabytych w lrajach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. rJ. z2016 r. poz. 65).
Posiadane przez wlur Kluczowych specjalist6rar uprawnienia w wymaganym zakresie, prowinnybyi zgodne z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Lrudowlane (t.i. Dz:u. z 201g r. poz. 1202)oraz aktualnym obowiqzujqcym flozporzqdzeniem Ministra lntrastruktury iRozwoju z clnia 11wrzesnia 2014 r' w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.u .2t014 r.,poz.1278 z polft. zmn.).
Zamawiajqcy uzna 0s;oby, ktore posiadajq uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia7 lipca 1994r' Prawo budowlane, upiawnienia budowlane lub stwierdzenie po:;iadaniaprzygotowania zawoclowego odpowiednie do nealizacji przedmrotur zam6wienia, do pietnieniasamodzielnych funkcjl lechnicznych w budowniictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tychfunkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniaiqce przedmiotowy ,warunek.

2' Zamawiajqcy mo2e' na ka2dym etapie postqpowania, uznad, 2e wykonawca nie prosiadawymaganych zdolnoici, je2eli zaanga2owanie zasob6w t.ctrnri.uny.rr tub zawodrowych

11
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wykonanircy w inne przedsiqurziqcia gospodarcze wykona'wcy mo2e rmied negatywny wptyw na

realizar:jiq zam6wienia.
3. Wykcrnawca mo2e w celu potr,vierdzenia spetniania warunk6w, o kt6rycl'r mowa w rozdz. V. 1.2) A-B

lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub

jego cz:qrici, polegai na zdolrro6ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji tinansowej lub

ekonomir:znej innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru Flrawnego tqczqcych go z nim stosunkow

prawnyr-h.

4. Zama,wiajqcy jednocze5nie inl'ormuje, iz ,,sloscrwna sytuacja" o kt6rej rTlowa w rozdz. V. 3. nlniejszej

SIWZ w'ystqpi wytEcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni

zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowat niezbqdnymi zasobami tych

podmiot6w, w szczeg6lrro5ci przedstawiajqc zobowiq,ziinie tych podmioi6w do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

2) ilamawiajEcy oceni, r:zy udostqpniane wykonawcy przez inne podnrioty zdolno(ci [echniczne lub

z:awodowe lub ich sytuacja Finansowa lub ekonomiczna, poz:walajq na wykazanie przez

rvykonawcq spetniania rrvarunk6w udziatu w postqpowaniu oraz ztlada, czy nie zachodzq wobec

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

P7P.

3) \/V odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalitikacji zawodowych lub

rloiwiadczenia, wykonavtlcy mogq polegarl na zdolno(ciach innych podmiot6w, je6li podmioly te

;lrealizujq roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktOrych te zdolnoici sqwymagane.

ROZDZIAT VA. PODS]IAWY WYKTUCZINIA, () KIdRYCH M()WTTW ART. 24 UST. 5

Dodatkrlwo Zamawiajqcy przr:wirCuje wykluczenie'wykonawcy:

1) w s;tosunku do kt6rego otrwarto likwidacjq, w zatwierdzclnym przez sEd uktadzie w postqpowaniu

res;[rukturyzacyjnym jest przewidziane zaspolkojenie wierzy'cieli przez likwidacjq jego majqtku lub sqd

zarzEdzil likwidacjq jego majqtku w trybie aLrt. 332 ust. 'l ustawy z dlnia 15 maja 2015 r. - Prawo

res[rukturyzacyjne (Dz. U. ;t- 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1tt44 otaz z 2016 r. poz. 615 z

p6lfr. zmn.) lub kt6rego upadto(t og+oszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogtoszeniu upadtoSci

za'nrart uktad zatwierdzorry prawomocnym postanowierniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje

zaspokojenia wierzycieli pr;t-ez likwidacjq majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzil likwidacjq jego

ma.iEtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z rCnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto6ciowe (Dz. U. z

20fi r. poz. 233, 97 8, 11 66, 1 259 i 1844 ot irz z 2016 r. poz. 615 z p6/ft. zm n.);

2) kltirry w spos6b zawiniony powaznie narusz'yt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwo6i, w

szr;zeg6lnoSci gdy wykonawca w wyniku z:amierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie

wyllonat Iub nienale2ycie lvykonat zam6wienie, co zama'wiajqcy jest w stanie wykazai za pomocq

sto:;ownych Srodk6w dot,vodowych ;

3) jeileli wykonawca lub osoby, o ktorych m0\la w art.24 rrst. 1 pkt 1,4 ustawy PZP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostajq w relacjach okre6lonych w art. 17 usi. 1 pkt 2-4 ustawy PZP

Z:

a) zamawiajqcym,

b) osobamiuprawnionymidoreprezentowaniazamawiaj4cego,

c) cztonkami kcrmisji przetargowej,

d) osobami, kt6re z:tozyty o5wiadczenie, o kt6rym mowa w art 17 ust.2a.

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajEcego,w inny spos6b niz

przez wykluczenie w!/konawcy z udziatu vu postqpowaniu;

LZ
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ktory, z przyczyn lezqr:ych po jego stronie, nir: wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnymstopniu wcze(niejszq umowq w sprawie zam6rarienia publicznego rub umowq koncesji,:zawartq zzamawiajqcym' o kt6rym mowa w art' 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pZp, co doprowadzito do rozwiqzaniaumowy lub zasqdzenia odszkodowania;

bqdqcego osobq fizyc,znq, kt6regic prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawompracownika lub wykror:zenie przeciwko Srodowisku, ie2eli za jego popetnienie wymierzono karqaresztu, ograniczenia wolnoici lub karq grzywny nie nizszq ni2 300b z.rouch;
jezeli urzqdujqcego cztonka jego or5Janu zarzqdzaLjqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6tki w spoicejawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

"-rpi+r. 
komandytowej lub komandytowcr-akcyjnejlub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczernie, o kt6rym mowa w pkt 5;

wobec kt6rr:go wydano ostatecznq decyzjq administracy.inE o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych zprzepis6w prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepis6w o zatlezpir.rrniu spoteczn,ym, jezeliwymierzono tq decyzjq k,arq pieniqznq nie nizszq ni2 3000 ziotych;
kt6ry naruszyt obowiEzki dotyczqce ptatnoSci podatk6w, optat lr.rb sktadek na ube,zpieczeniaspoteczne lub zdrowotne, co zamavuiajqcy jest vu staniie wykazai za pomocq stosownych jrodk6w
dowodowych, z wyjqtkiern przypadkuL, o kt6rym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy pZp, chyba zewykonawca dokonat ptartno(ci nale2:nych podatkirw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spotecznelub zdrowotne wraz z oclsetkami lub grzywnami lrub zawart wiqzqce porozumienie w sprawie sptatytych nalezno(ci.

RozDZlAt l/l. WYKAZ o(;wnoczrf tun D0KUMtNTot'',t,rt, poTwtrniDZAJAcycH 
spErNtANtE

WARUNKdw uDzlAll.u w PosT[PowANtu 0RAZ BRAK poD$TAW D0 wyKLUCZENIA

wykonawca do oferty zrcbowiqzany jest zlo2yc, iiktualne na dziefr sktadania otert, oiwi'dczeniestanowiqce wstqpne potvrrierdzenie, ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,

b) spetnia r,varunki udziatu w postqpowaniu.
Oswiadczenie' o kt6rym rnowa w pkt 1 (w Formie Jednoliiego Europejskiego Dokumentu Zarn6wieniasporzqdzonego zgodnie ze wzorem standardowego torirurarza okreslonego w rozporzqdzeniuwykonawczym Komisji Europejskiej r,vydanym na podstawie art. 511 ust. 2 dyrektyw y 201t;/24/t)E,zwanego dalej - ,,JEDZ"), wykonar,vca zobowiq,zany .iest przestai Zamawiajqcemu w postacrelektronicznej opatrzonej kwalitikowanym podpisenr elekironicznym, zgcrdnie z zasadami okre6lonymiw rozdz. Vll niniejszego SIWZ .

szczeg6iowe in[ormacje;lwiqzane z;:asadami i sprosobem wypetnierniar JEDz,znajdujq siq takze wwyjasnieniach urzqdu Zam6wien Publicznych, dostqpnych na stronie urzqdu, w Repo;zytoriumwiedzy, w zaktadce Jednority Europejski Dokument Zam6wienia.
w przypadku wsp6lnego rrbiegania sirT o zam6wienie przez wykonawc6 w ,,JEDZ,,o kt6rym mowa wrozdz' vl' pkt 1 niniejs;zej slwz sktada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq ozam6wienie' Dokument ten ma potwierdzai spetnianie wa,runkow ud,ziatu w postqpowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia w zakresie, w l<t6rym ka2dy z wyl(onawcow wyliazuje spetnianie warunk6wudziatu w po:;tqpowaniu oraz brak podLstaw wykluczenia.
wykonawca' kt6ry powotuje siq na zasoby innych podnriotow, w r:elu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw wyklurczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje siq na ich z:asoby -warunkow udziatu w postqpowaniu :;ktad jednolite dokumenty dol:ycz:qce takze tych podnriot6w.JEDZ powinien byi wypetniony wytqcznie w zakresie w jakim w'ykonawca korzysta z z:;rsob6wpodmiotu trzeciego (dot' spetniania warunk6w udziatu w postqpowaniu). oswiadczenia podrniot6wudostqpniajqcych potencjat skladaner na Formularzu JED1 powinny miei formq dokumentu

1.

3.
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elektronicznego, podpisanego kwalitikowanym podpisern elektronicznym przez ka2dy z tych

poctrnioi6w w zakresie vu jaLkim potwierdzajag okoliczno(ci, o kt6rych mowa w tre6ci art. 22 ust. 1

ustawy PZP. Nalezy je pr:zestai w postaci elektronicznej opatrzonej kwaliFikowanym podpisem

elel<lronicznym, zgodnie ,z zasadami okre(lonymi w Rozdz. 'Vll SIWZ.

Zarnawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wyl,ronawcq, kt6rreSo oterta zostata najwy2ej

oceniona, do ztozenia !v v/yznaczonym terrninie, nie krritszym ni2 10 dni, akturalnych na dziefr

ztozenia nastqpujqcych o,6wiadczefr tub dokunnent6w:

a) InFormacjq banku lub sp6tdzielczerj kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej potwierdzajqcej

wysoko6i posiadanych 6rodk6w Firransowych lub zdolnoSi kredytowq Wykonawcy, w

wysoko6ci odpowiadajqcej oFerowanej czq5ci zam6'wienia - wystawionq nie wcze5niej ni2 1

miesiqc przed uptywr:m terminu sktadania otert;

b) Dokument potwierdzajqcy, 2e Wykonawca jest ubez:pieczony od odpowiedzialno(ci cywilnej w

zakresie prowadzorrej dziatalno(ci zwiqzanej z: przedmio[em zam6wienia na sumq

gwarancyjnq w wysoko6ci odpowiadajilcej oFerowanej czqSci zam6wienia,

c) wykaz dostaw lieden wsp6lny rarykaz r'v przypadku rNykonawc6ur sktadajqcych otertq wsp6lnq

- sporzEdzony wedtug zatqcznika nr 5 do SIWZ), w przypadku 6wiadczefr okresowych lub

ciqgtych r6wniez wykonywanych, w oklresie ostatnich S lat przerl uptywem terminu sktadania

ofert albo wniosk6w do dopuszczanie do udziatu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia

dziatalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat

wykonania i podlmiot6w, na rzecz lrtorych dostawy zostaty wykonane, oraz za+4czeniem

dowod6w okre(laiqcych czy te dostawy zostaty wykonane lub sq wykonywane nalezycie, przy

czym dowodami, o kt6rych mowa, s;q reFerencje bqd2 inne rlokumenty wystawione przed

podmiot, na rzec:z kL6rego dostawy b'yty wykonywarne, a w przvpadku iwiadczefr okresowych

lub ciqgtych sq r,vykonywane, a jelelt z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jesL w stanie uzysl<ai tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy; w

przypadku 6wiadczefr okresowych lub ciqgtych nadal wykonywanych reterencje bqdl inne

dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny Lryi wydane nie wcze6niej niz 3

miesiqce przed uptyrruem Lerminem sk,tadania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziatu

w postqpowaniu;

d) wykaz os6b (jeden wsp6lny wykaz w przypadku W,/konawc6w :sktadajqcych oFertq wsp6ln4 -

zgodnie z zatqczniikiem nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonarrucq do realizacji

zam6wienia puLrlicz:nego, wraz z intormacjq na lemat ich kwallFikacji zawodowych,

uprawniefi, do5wiadczenia i wyk:;ztatcenia niiezbqdnych do wykonania zam6wienia

publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynno(ci oraz infornracjq o podstawie

dysponowania tyrini rosobami.

W celu potwierdzenia brraku podstaw vuykluczenia \Mykonawcy z udziatu w postqpowaniu

Zanrawiajqcy wezwie ruvyk,onawcq, kt6rego oterta zostala najwyzrej oceniona, do ztozenia w

wyz:naczonymterminie, nie kr6tszym niz 10 dni, aktualnych na rlziefr ztozenia nastqpuj4cych

o6'nriadczei lub dokumerr t6'w:

a) odpisu z wlai;civlrego rejestn-u lub z centralne.j ewidencji iintormacji o dziatalno6ci

gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rerjestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia hraku podstaw wykluczenia na poclstawie art.,24 usl.5 pkt 1 ustawy;

b) za6wiadczenie wta(ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzajqce, 2e wykonawca

nie zalega z optacaniem podatk6w, wystawiorrego nie wcze(niej niz 3 miesiqce przed

uptywem terminu sktadania oFert Iub innego dokumentu potwierdzajEcego, ze wykonawca

zawart porozurnienie z wla(ciwym organem podLatkowym w sprawie sptat tych nale2nosci

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnarni, w szczeg6lno6ci uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zalegtych ptatnoSci lub wstrzymanie

w cato6ci wykonania decyzji wta6cir,vego orgdhu;

6.
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c) zaswiadczenie wtafciwej terenowej jednostki orgarrizacyjnej Zakiadu urbezpieczenspotecznych lub Kasy Rrrlniczego ubr:ipieczenia spoteczne5Jo albo innego drokumentuptltwierdzajEcego, 2e wyl'lonawca nie zalega z opiacanierm sktadek na ubr:;zpieczeniaspoteczne lub zdrowotne, wysiawionego nL wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywemterminu sktadania ofert, lub innego dilkumentu potwierdzajqcego, ze wykonanfca zawarrporozumienie ;z wta6ciwym organem w :sprawie sptat tyclr nalerznosci wtaz zewerntualnym.
odsetkami lubr grzywnami, w szczegolno(ci uzyskat przewidziane prawem z:rrvolnienie,
oclroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno(ci lub wst,rz,/manie w catosci rn,ykonania
de: cyzji wta(civvego o rgafl u ;

d) in[ormacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreiilonynr w art. 24 ust. 1 pkt 13,14i '21 ustawy pzp oraz, odLno(nie skazania za wykroczenie na karq aresztu, vr zakresieokreSlonym pr;zez zamawiajqcego na podstawie art. 24 u:st. 5 pki 5 i 6 ust'wy pzp,wys[awionej nire wczesniej niz 6 miesiqcy przed uptywem terminu skladania oFert;e) os'wiadczenia vuykonawcy o braku wydania wobec niego praLw{lmocnego wyroku sqdu lubostatecznej decyli adminisLracyjnej o zaleganiu z uiszczanienr podatk6w, optat lubr sktadekna ubezpieczenia spoteczner lub zdrowotne albo w przypadku vrydania takiego wyroku lubdecyzji - dokr'rment6w potwierdzajqcych do[<:onanie ptatno6ci tych naleznosci wraz zewentualnymi odsetkami lurb grzywnami lub zawarcie wiiyqr:ego porozumienia w sprawiesptat tych nalei:no5ci;

0 oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczernia wr:bec niego tytuterm :irodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania siq o zamriwienia publir:zne;

g) oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wy,roku sqdu skazuja;cego zawykroczenie na karq ograniczenia wolrroici lub grzywny w zakresie okreslonym przezzannawiaiqcego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i6 ustawty pzF,;
h) o6wiadczenia w)/konawcy o braku wydania woberc niego ostate cznej decyzli admini:;tracyjnejo naruszeniu obowiq,zk6w wynikajqcych z przepis6w prawa 

- 
pracy, prawa ochronySrodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym w::akresie okreslonyrn przezzamawiajqcego na podstawir: art.24 ust. 5 pkt Z ustawy p,Zp;i) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem poclat,k6w ioptat lok;rlnych, okt6rych mowa ur ustawie z dnia 12 stycznia tggt r. o podatkach ioptatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z p6in. zm\.

7' w celu polwierdzenia, 2e oFerowan.e. dostawy odpowiadajq wymaganiom okre6lonyrrr przezzamawiajqcego Zamawiajqcy wezwie wykonawri, t tor,,go oFerta zos;tata najwyze.l oceniona, doztozenia w wyznaczonyrn terminie, nie kr6tszyrn niz 
"10 

dni, aktuaLlnych na dzien z:tozenianastqpu.lqcych dokumen t6w:
a) (dla I czq6ci zamowienia - kolektora stonecznego) certyFikatu z:godnosci z normE 

'N-EN12975-1 ,,Stoner:zne systemy grzewcze i ich e[ernenty - ko1:kt.ory stoneczne - Czet( j:
wymagania ogirlne" wraz ze sprawozdaniem ;z badan kolektor6w przeprowaclzonych
zgoclnie z normq PN-EN 12975-2,,Stonec,zne systemy gtzewcz:e i ich elementy - kolektory
stoneczne - czqS( 2: Metody badan" lub PN-EN ls;O 9806,,Enr:r51ia stoneczna - st'neczne
kolektory grzewcze - Metody badan" lub europejskiego znak jakodci ,,solar Key,mark,,,
nadanego przez wiasciwq akredytowanq jednostkq certlrFikujqcE lub r6wnowazny
dokumen t

b) (dla lczqSci zam6wienia - dla grupy pompowej krrlektora stoner:znego) karty katalrrgowej
polwierdzajqcej spetnianie przez oterowany produkt wymaglari technicznych siawiaLnych w
niniejszej slwz, deklaracjq z5lodnosci oraz dla naczyfr do wody u;iytkowel atest higiernlczny
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PZH lub r6wnowazny dokument potwierdzajilcy pozytyvrnq ocenq higienicznq lub

r6wnowazne.

c) (dla I czq(ci zam6wienia - dla pomp ciepta) etykieta energetyczna zgodnie z

RozporzEdzenrierm delegowanyff) Konrisji (UE) NR 81112013 z dnia'18 lutego 2013 r orazz

Rozporz4dzerriem ParlamenLu Europejskiego i Rady (UE) 201',711369 z dnia 4lipca 2017 r.

ustanawiajqcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajqcym dyrektywq 2010/30lUE,

potwierdzajqca sezonowq ef,ektywnoSi energetycznq ogrzewania pomieszczeh w klasie A lub

r6wnowazny dokurnent.

d) (dla I czq6ci zarm6rwienia - dla pornp ciepta) potwierdzonych badair przez niezalezne od

producenta akrerCytowane laboratorium, fld spetnianie wymagafr normy PN-

EN161 47:2017-04 ,,Pompy ciepta ze sprqzarkami o napqdLzie elektrycznym - Badanie,

raport oceny iwyrnagania dotyczqr:e oznakowania pomp ciepta do przyglotowania cieptej

wody u2ytkowej" lub r6wnowa2ne,

e) (dla ll czq6ci :zam6wienia - o6wiertlenia ulicznego solarnego ihybrydowego) certyfikat

wydany prze:r jednostkq notyFikowanE w UE lub deklaracjq zgodnoici z wymogami dyrektyw

Unii Europejs;kir:j oraz kartq katalogowa potwierd;zajqcq spetnianie przez oferowany produkt

wymagafr technicznych stawianych 'w niniejszej SIWZ lub r6wnowazny dokument.

Je2:erli wykonawca ma siedz:ibq lub miejsce z:amieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 6, dla:

1) ppkt a-c) - sktada doliument lub dokumenty wystalvione w kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzi bq lub miejsce zarnieszkan ia, potwir:rdzajqce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatk6w, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

albo ze zawart poro;zumienie z wta(ciwym organem rrv sprawie sptat tych naleznoSci wtaz z

ewentuatnymi ods;etkanni lub g;rzywnarni, w szczeg16lnogci uzyskat przewidziane prawem

;rwolnienie, odroczrsnie lub roztozenie na raty zaleglyr:h ptatno6ci lub wstrzymanie w cato6ci

wykonania wta6clvreSJo organu;

b) nie otwarto jegcr likwidacji ani nie ogtoszono upadto5ci.

2) ppkt d) - sktada irnFormacjq z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny r6wnowazny dokunnent wydany Wzez wtaiciwy organ sqdowy lub admini:;tracyjny kraju, w

kt6rym wykonawca rna siedzibq lub miejsce zamieszkania lub mir:jsce zamieszkania ma osoba,

kt6rej dotyczy inFornracja albo dokument w zakresie okre(lonym ur art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i21

oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP.

Dok:umenty, o kt6rych mo\/va w pkt B ppkt 1) lit. b) ipkt 8 ppkt 2l)powinny byt wystawione nie

wcz:einiej ni2 6 miesiqcy przed uptywerm terminu sktadania oFert. Dollument, o kt(1rym mowa w pkt

8 lit. a), powinien byi wystawiony nie wcze(niej niz 3 mie:;iqce przed urptywem tego terminu.

Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osorbaL, kt6rej dokument dotyczy, nie wvdaje siq dol<ument6w, o kt6rych mowa w

pkt 8, zastqpuje siql .ie dokumentem zalvierajqcym odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze

ws;llazaniem, lub oswiaclczernie osoby lub osclb uprawnionvch do jego reprezentacji, lub o(wiadczenie

osoby, kt6rej dokumr:nL nriat dotyczyi, zlo2one przez notariuszem lub przed organem sqdowym,

adrninistracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wta6ciwym ze wzglqdu

na. siedzibq lub miejscr: zamieszkania wykrrnawcy lub rniejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o

ktrirym mowa w pkt 9 stosuje siq.

W przypadku wqtpliuro!;ci r:o do tre6ci dokumentu ztozonego przez vrykonawcq, zamawiajqcy mo2e

zrnrr6cii siq do wta6ciwych organ6w odpowiedniego kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub
11
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miejsce zamieszkania lub zamieszkania ma osoba, kt6rej dok,urnent dotyczy, o udzielenieniezbqdnyr:h intormacji dotyczqcych tego dokumerntu.
12' Wykonawca majqcy sierjzibq na terytorium Rzeczypospolihej polskir:j, w odniesieniu do osobry majqcejmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos;poliiel porskiej, l:i6rej dotyczy dokument wskazanyw pkt 6 lit' d) skiada clokument, o kt6rym *o*a * plt s ppkt 2) w zakresie okreslonym w ari. 24ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy pZp. Je2eli w kraju, w ktriry,61 miejsce zamieszkania maosoba' ktdrej dokument miat dotyczyi, nie wydaje siq takich dokument6w, zastqpurje siq godokumentem zawierajqr:ym o6wiadczenie tej os,lby zlo2ony przecl notariuszem lub przecl organemsqdowym' administracyinym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego lvtaiciwymze wzglqdu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o kt6rym 

-r,,*,, il pkt 9 (pierwsze zdanie)stosuje siq.

13' wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na pl'tformieinformacji' o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p',7jp, przeka2e zamawiajqcemuoSwiadczenie (z wykclrzystaniem zatqcznika nr 7 rdo slwz) or ;rrzynale2noSci lub brakuprzynaleinoici do tej samej grupy kipitatorrej, o [<t6rej mowa'w art. 24 ust. 1 pkt 2sustawy PZP' wraz ze zto2eniem oSwiadczenia, wykonawca moie przedstawid dourody, 2epowiqzania z innym wykonawcq nie prowadzal do zakt6cenia konkruiencji w postqpowaniu oudzielenie zam6wienia - powyzszy dokument n.i.ry przestai za projpsf,.lctwem platForm,y, poprzezzaktad kq,, Korespondencj a".
14' w zakresie nrie uregulowanym slwZ, zastosowanier majq przepisy rozporzqdzenia Ministra pozwoju zdnia 25 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w Oc,t<umeni6w, jakich mo,2e zqdai zamawiajqcy oowykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. u. 22016 r., pctz.1126).
15' Jezeli wykonawca niezla'2y oiwiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz.vl. 1. niniejszel slwZ, o:ir,viadczenlub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci,-o ttorfcrr mowa w art.25 ust. 1 ustawy pZp, luoinnych dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, oi;wiiadczenia lub dokurrnenty sqniekompletne, zawierajq btqdy lub budzq wskazane prr*, ,.rrwiajqcr:go wqtpliwoici, zanrawiajqcywezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie prr., ii.bi. wskazanym, chyba zemimo ich ztozenia oFerta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konierczne byioby uniewaznieniepostqpowania.

16. Wymagana florma sktadanych dokumentow:
1) Dokumenty lub oSwiadczenia sktadane sq w oryginale w postaci dokumentu elektronic:nego lubw elektronicznej kopii dokumentu lub o(wiadcz,:nia poiwiadczonrej za;zgodnoSc z oryginatem,2) Po6wiadczenia za zgodno6i z oryginatem dokonuje odpowierdnio wykonawca, podmiot, nakt6rego zdolnoiciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcv wsp6lnie ubiegajqcy siq oudzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow lub oiwiadczefrktorg kazdggo z nich tlotyczq. "e"Lvvv ruu u>vvrcruLzell'

3) Poswiadczanie za zgodnosi z oryginatem elekltronicznej kopii rlokunrentu lub o6wiadr::renia, okt6rej mowa w ppkt 1) powyzej., nastqpuje przy uzyciu kwalitikowanego podpisu elektronicznego.

R0zDzlAt vll. INFoRMACJE 0 SP0s0BlE P0RozuMtrtlllANtA SilE ZAMAW|AJACTG0 ;l
WYK0NAWOAMI 0RAz PRZEKAZYWANm 0SWIADCZEI{ | DoKl"iMENT6W, A inxir

WSKAZANIE 0sdB UPRAWNIoNYcH D0 PoRoZUMIEWANIA stlti: WyKSNAW6AMt

1' Komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami, w szczegolnoici sktadanie otert orazoswiadczen' w tym oswiadczenia sktadanegi n. Formularzu jednolitego europejskiego dokumrentuzamowienia, sporzqdzonego zgodnie z wzorem standardowego iorm,ularza okre6lonego wrozporzqdzeniu wykonawczym Komisii Europejskiq wyoanym na pods;tawie art. 59 ust. 2dyrektywy 2014124/uE' zwanego dalej ,,lnin'; oluywi siq przy uzycicr jrodkow komunikacii
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elelktronicznej tj. za pomoc4 Platforrny zakupowej, o kt6rej mowa w Rozdz. ll pkt 4 niniejszego

sl\ /;2.

W prrzedmiotowym postqpowaniu Zanrawiajqcy dopuszcza mo2liwo6c przekazywania sobie przez

strrrny postqpowania o6wiadczefr, wniosk6,w, zawiadomiei oraz inFormacji elektronicznie za

po!;rednictwem PlatFormy znajdujqcerl siq pod adresem: https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl

w ;:aktadce,,Korespondencja".

Za datq wptywu o6wiadczerfr, wniosrkow, zawiadomiei oraz intormarcji przyjmuje siq datq ich

ztoi:ernia/wystania na PlaltFormie.

096lne zasady korzystania z PlatFormy:
l+.l.zgloszenie do po:;tqpowania lvymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie

Gm iny S ierakowice; lr ttps://gm inasierakowice.ezam awiaiacyp[, lub

h ttps://o n ep I ace.rn arke tpl an e tp[.
li.2.Wykonawca po'wyLrraniu opcji ,,przvstqp do postqpowania" zoslanie przekierowany do

strony https://orpplace.marketplanetp[, gdzie zostanie powiadomiony o mo2liwoici

zalogowania lub do zalozenia bezptatnego konta, Wykonawca zaktada konto wykonujqc

kroki procesu rejestnacyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasto, nastqpnie powtarza

haslo, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecernie,,zarejestruj siq".

/1.3. Rejestracja Wylkonawcy trwa maksymalnie do 2 dni rolboczych. W zwiqzku z tym
Zamawiajqcy zarleca Wykorrawcom uwzglqdnienie czasu niezbqdnego na rejestracjq
w procesie zto2eniia 0ferty w postarci elektronicznej.
Wykonawca wrazz potwierdzrrniem zlo2enia wniosku rejestracyjnego otrzynra inFormacje, o

mozliwo5ci przyspieszenia procedury z:atozenia konta, w6wczas nalezy skontaktowai siq pod

numerem teleFonu podanym \M ww. potwierdzeniu.
if.4. Po zato2eniu klon[a Wykonawca ma mozliwo(i zto2enia 0terty w postqpowaniu.

Komunikacja miqrdzy, Zamawiajqcym a Wykonawcami, w szczeg6lno6ci zawiadomienia oraz

intormacje, przerka;:ywane !;E w Formie elektronicznej za poirednictwem Plattormy

Zakupowej. Za rlatri przeka:rania zawiadomiei oraz intormacji przyjmuje siq datq ich

wystania za po(rednictwem zaktadki,Korespondencja".

Wyl<onawca mo2e zwr6cii siq do Zanrawiajqcego o wyja6nienie tre(ci lilWZ. Wnioserk nale2y przestai

za po(rednictwem Plattornry Zakupowej pr,zez opcjq 'ZADAJ PYTANIIE' lub przy uzyciu zaktadki

,,Korespondencja": w celu ;radania pytania Zamawiajqcemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem

mys:zy klawisz ZADAJ PYIANIE. Powoduje to otwarcie okna, w kt6rym nale2y uzupetnii dane

Wykonawcy, temal i tre5ilprzedmiot pytaniaL, po wypelnieniu wskazanych p6l wtaz z wymaganym

kodetm weryFikujqcym:z obrazkalvVvkonarivca klika klawisz P0T\r1/lERDZ, wykonawca uzyskuje

potvrierdzenie wystania pytania poprzez komunikat syslemowy "py[anie wystane". Zamawiajqcy

udz:ieli wyja6nieir niezwtocznie, jednak nie p62niej niz na 6 dni przecl uptywem terminu sktadania

oterl, pod warunkiem, 2r: wniosek o wyja6nienie treSci SIWZ wptynqt do Zamawiajqcego nie p6Zniej

ni2 do kofica dnia, w kt6rynr uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania otert. Jezeli wniosek o

wyjeLinienie tre6ci SlWl wptynie po uptyr,vie terminu, o kt6rym mowa pow'pej, lub dotyczy

udz:ielonych wyja6niefr, Zamawiajqr:y mo2r: udzielii wyja5nieir albo pozostawii wniosek bez

rozpoznania. Przedtuzenie tr:rminu slctadania oFert nie wplywa na biegl terminu skladania wniosku o

wyja(nienie tre6ci SIWZ.

Trr6i pytaf (bez ujawniania 2r6dta,zapytania) wrazz wyjaSnieniami bqdl intormacje o dokonaniu

modyfikacji SIWZ, ZamawiaL.lqcy przekaze Wykonawcom za po(rednictwem Platformy Zakupowej.

Zannawiajqcy inFormuje, i2 w prz:ypadku jaklchkolwiek wqtpliwo(ci zwiq,zanych z zasadami

kor;zystania z PlatFormy, Wykonawca winien skontaktowac siq z dostawcq rozwiqzania

telerinformatycznego Plattorma zakupowa Gminy Slerakowice tel. +48 22 576 8/ 90 (intolinia

dostqpna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@nnarketplanet.p[.

3.

4.

6,
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8' Zamawiaj;icy zgodnie lz s 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Minis;trow w sprawie uzycia jrodkowkomunikacji elektronicznej w postqpowaniu o ud;zielenie zarn6wienra publiczneglo otazudostqpnietnia i przechowywania dokumentow elektronicz:nych (Dz. lJ.22017 r. po2.1320) -zwanedalej "Rozporzqdzeniem" okre(la dopuszczalny f'ormat kwalitikovranego-podpisu elektronicznego,ja ko:

8.1. dokumenty vv tormacie ,,pdt', zareca siq podpisvwai [ornratr:m pAdES,8.2. dopuszcza siq podpisanie dokumenttiw w Formacie Innvm ni2,,pdt,,, wtedy bqdziewymagany oddzielny plik z podpisem. W zwiqzku z tym Wykonawca bqdzie zobor,viqzanyzatqczy( odd:zielny plik z podpisem.
9' Zamawiajqcy' zgodnie z s 3 ust.3 ww. Rozporzasdzenia okre6ra niezbqdne wymagania spr;rqtowo-aplikacyjne umo2riwiaiqr:e pracQ na prattormie Zakupowej tj.:9'1' lstaty dostqp do sieci Internet o gwarantowanej przepurstowoSci nie mniejszej ni2 512kb/s;

9.2. r(omputer krasy pc rub MAC, o nastqpu.iqcej konFiguracji: pamiqi min 2GB Ram,procesor Intel lV 2cHz,jeden z systemirw operacyjnych - Ms; Windows 7 , Mac 0s x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;9'3' zlainstalowana dowolna przeglqdarka internetorva obslu5Juj;1ca TLS 1.2, najlepiej wnajnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimainie-wersja 10.0;9.4. Wtqczona obstuga JavaScrrpt;
9'5' Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujqcy pliki w tormacie.pdF.'10' Zamawiajqcy okresla niezbgdne wymagania sprzqtouro-aplikarylne umozliwiajqce pralvidtoweztozen ie kw;rli Fi kowan ego pod pisu elektron iczn ego:10'1' RlekomendowanE przeglqdarkq do ztizenia ol'erty jest MIS Internet Explorer lub FireFoxrar wersji wpienanej przez producenta.
10'2' uruchomienie oprogramowania do skhrdania podpisu wym,aga r6wniez zainstal.waniaJava w wersji 1'8.0-65 lub nowszei, lioniec;rn e w wer:sji 3)-bitowe1, pozwala,i;lce naprzyjmowanie przez uzytkownika sesyjnvch plik6w cookie ora,z obstugujqcej szyfrr:wanie.Konieczne jerst r6wniez dodanie adre:;u witryny plattormy eZamavuiajqcy(erzamawiajqcy'.pl) do wyjqtk6w (exception site list; w .Javie. uwaga: wym aga touprawniefi adrninisiracyjnych na komputerze.10'3' Zainstalowanie dedykowanego komponerntu s;ratFir sDK oraz aplikacjq szaFir Hos1t, ktoryodpowiada za obstugq FunkcjonalnoSci podpisu elektronicznego w plat1ormieeTlamawiajqcy. Rozszerzenie SzaFir sDK mozna pobrai np. na stronie

http://www'e!qktronicznvpodpis.pl/iniornracje/apl(gc1e/. po zainstalowaniu rozszerzenia
sz:aFir sDK ora:z aplikacji szatir Host naliffietadowai biezqcq stronq.4i tlu'4' Przed uruchonrieniem plattormy eZamalviajqcy, w pierws;zej kolijnosci nalezy poclifqczyi
czytnik z kartq kryptograticznq do komputera.

11' Informacje dotyczqce odpowiednLgo przygotowania stanowiska znajrlq pafrstwa na stronie:
h ttps://oneplace. nEtGlpleleUl/przvgolu i-s tanowisko_pc_wvko n u iac_po n izsze_kro k i.12' Zamawiajqcy zgodnie z s 3 ust.5 ww. Rozporzqdzenla, ok:rerfla dopr,;zcz,ilne Formaty przesytanychdanych tj plikow o wielko:ici do 100 MB w tormatar:h: txt rtt, pdt,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,docx, xlsx, pprtx, csv, jpg, jpeg, tif, titt,. geotiFf, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,mpeg4, ogg,ogv, zip, tar, gz, gzip,7z, html, xhtml,-css,">rn,l, xsd, grnl, |.ng, rrr xslt, TSL, Xlvrlsig,XAdES, CAdES;, ASIC, XMLENC.

13' Zamawiajqcy;zgodnie z s 3 ust.3 ww. Rozporzqdzr:nia okresra inpormacje na temat kodowania iczasu odbioru danych tj.:
13'1' Plik zatqczony przez wykonawcq na PlatFormier ilakupowej i zapisany, widoczny jerst wsystemie' jako zaszyfrowany - [ormat kodowania UTF8. N4o2liwosi otworzenia pliku dostqpnaL jestdopiero po od:szyFrowaniu przezTamawiaj4cego po Lrptywir: terminu sktadania otert.
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14. Oznaczenie czasu odbioru danych przez PlatFormq stanowi datq oraz doktadny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 2r6dtem czasu.

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

15.1. 0ryginat dlokumentu wadium (porqczenia lub gwarancji), opatrzonego

kwaliFikowanym podpisem elektronicznym os;6b upowa2nionych do jego wystawienia, Wykonawca

sktada zatqczajqc na PlatFormie w zaklarlce ,,OFERTY' - popzez wybranie polecenia ,,dodaj

dokument".
15,2.. Je2eli orygina{ dokumentu wadiurn (porqczenia lub gwarancji) nie zostat sporzqdzony w

po:;haci dokumentu elektronicznego, Wykonawca sporzqdza iprzekazuje elektronicznq kopiq

po:;iadanego dokumentu wadium, opatrz:onego kwalitikowanym podpisem elektronicznym,

Wykonawca sktada za{qczajEc na Platformie w zakladce ,,OFERTY" - poprzez wybranie

polercenia,,dodaj dokument".

Jednoczeinie Zamawiajqcy inFormuje, 2e przepisy ustawy PZP nie pozwalajq na jakikolwiek inny

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

Wykonawcami - ni2 wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, 2e Zamawiajqcy nie bqdzie

reagowat na inne Formy kontaktowania siq z nim, w szczeg6lnoici naL kontakt leleFoniczny lub/i

osobisty w swojej siedzibie.

RozDZrAr vill. WYMA|0ANIA D0TYCZACE WADIUM

1. Zanrawiajqcy wymaga wniesienia wadium na poszczeg6lne czq6ci:

1) Dla czq6ci I zam6wiernia (dostawa i monta2 instalacji do c.w.u.) w wysokoici 200 000,00 zt
(stownie: dwie6cie tysiqcv 00/100 ztolych),

2) Dla czq5ci ll zam6wienia (dostawa i monta2 latarni oSwietlenia ulicznego) w wysoko6ci 8 000,00

zt (stownie: osiem tys;iqcy 00/100 ztotych),

2. Wadium moze byi wniesione w:

1) pieniEdzu;

2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno5ciowo-kredytowej, ztym 2e

porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniq2nym;

gwarancj ach ubezpieczeniowych ;

gwarancjach ban kowych ;

porqczeniachudzielanychprzezpodmioty,okt6rychmowawart.6bust.5pkt2ustawyzdnia9
listopada 2000 r. o ulworzeniu Polskiej Aglencji Rozwoju Przedsiqbiorczo5ci (Dz. U.22007 r. Nr42,

poz.275 z p6in. zm.)

Wardium w tormie pierriqdza nalezy wnie6i przelewem na konto w Banku Sp6ldzielczym w
Sierakowicach,nr rachunku: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem na przelewie:

,,Wa,dium w postqpowaniu SUE.271 .3.2019 /Modernizacja instalacji cieptej wody uiytkowej
poprzez dostawq i monta2 instalacji kolektor6w slonecznych, powietrznych pomp ciepta wraz

z budowq oiwietlenia ulicznego solarnegro i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i

Sulqrczyno, czq6d I i ll lub czqid I lub czq6d ll".
SkuLteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastqpuje z chwilq uznania 6rodk6w pieniqznych na

rachunku bankowym Zamawiajqcego,0 kt6rym mowa w rozdz. Vlll.3 niniejszej SIWZ, przed uptywem

terminu sktadania oter[ (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny lermin

sktiadania otert).

5. ZarnawiajEcego zaleca, aby'w przypadku wniersienia wadium w tormie:

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

3)

4)

5)

3.

4.
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niz pieniqdz - dokument zostat zalqczony zgodnie z instrukr-jq zawartq w rozdziale Vll pkt.

6' w tre(ci gwarancji/porqczenia winno wynikai bezwarunkowe na kazde pisemne z4danie zgtoszoneprzez Zamawiajqcego w terminie zwiEzania otertq, zobowiqzanie Gwaranta d. wyptaty

fl;t*'uiutemu 
petnej kwoty wadium w okolicznoSciach okreSlonych w art. 46 usr. 4a i 5 usrawy

o jej wygainiqciu w przypadku

sposob nieprawidtowy, zostan ie

ROZDZIAT X. (lPIS SP()S(IBU PRZYGOTOWYWAI|IIA (lFERT

Wykonawca no2e zlo2yt tylko jednq otertq.
0ferta musi byi zabezpieczona wadium.

w treici gwarancji/porqczenia nieuprawnione sq zapisy mowi4ce
zwrotu orygilnaiu dokumrsntu.
0terta wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w
odrzucona.

9' okolicznoSci i zasady zwrotu wadium, jego pr:zepadku oraz zasacly jego zariczenia na poczetzabezpieczenia narezytego wykonania umowy okre6ra ustawa pZp.

R0zDztAt tx. TERMTN ;twt4zANtA 0FER|TA

1' wykonawca bqdzie zwiqzany otertq przez okres €i0 dni. Bieg terminu zwiq,zania oFertq r':zpoczynasiq wraz z uptywem terminu sktadania ofert. (art. g5 ust. 5 ustawy pZp).
2' wykonawca moze przedltuzyi termin zwiqzania o[ertq, na czas niezbqdny do zawarcia umowy,samodzielnie lub na wnirlsek Zamawiajqcego,z tym, ze;zamawialq.y nloze tylko raz, co nafrnniej na3 dni przed uptywem terminu zwiqzania oiertE,'zwrr6cii siq do wy[onawco* o *yr.r.nie z:gody naprzedtuzenier tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60 dni.3' Odmowa wyrazenia zgod'y na przedtuzenie terminu zwiqz:ania oFertq nie powoduje utraty wa6ium.4' Przedtuzeniet terminu zwiqzania oFertq jest dopuszczalne tylko z jednoc:zesnym przedtuzeniem okresuwazno6ci wadium albo, iezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nourego wadium na przedtuzonyokres zwiqzania oFertq' 'Jezeli przedtuzenie terminu zwiqzania oFertq dokonywane.lest po wyborzeoFerty najkorzystnieiszei, obowiqzek wniesienia no*.go wadium lub jego przedtuzenia dotyczyjedynie wykonawcy, kt6rergo oterta zostata wybrania jakJ najkorzystniejsza.

1.

2.

3. Oterta musi zawierai nastqpuiqce o(wiadczenia i dokumerrty:
3'1' Formularz oferty,sporzqdzony wg wzoru Forrnularza oFerty stanowiqcego zatqcznik nr 1 doslwz' Przedmiotowy zatEcznik nr t .lest wytqcznie materiatem poglqdowym, stanowiqcymodwzorowanie tre6ci zawartej w elektronicrnynn iornrularzu oterty platFormy zakupowej Gminysierakowice. 0terte narezv ztozvi wytqcznier w postaci eretlra!1qzrelG__pgsled]1ictwem

' Formular:z oferty nie podlega uzupetnielniu na
_ zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 pzp;

3'2' Jednotity Europejski Dokument._Zam6wienia (JEDZ) spor:zqdzony wg wzoru JEDZstanowiqr:ego zatqcznik nr 2 do slwz. Przedmiotowy zatqcznik nr,2lest wy+qcznre materiatempoglqdowym, stanowiqcym odwzorowanie treSci zawartej w erlektronicznym JEDZ plattormy

::::jjffi.,^o:,:l,.tl::.kowice. tE01+ete_zy_zto;1& wyracznie__u__peseqr__ele&rcnic:znei zayvJ, Eu,rLr.vvsrr rrd.Lr ur rny zaxupowgl bmtny Sigrakowic.g
3.3. zobowiqzanie podmiotriw trzecich do oodania w\rkonawr

rednrct:wem Plattormv za
Lvvuvvrq4clrrrs PUurrrrutow trzeclcn oo oddania wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasobr6w napotrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji kiedLy wykonawca w celu potwierdzenia spertnianiawarunkow' o kt6rych mowa w rozdz. v. 1. ,l) A-g' lit. a-b niniejszej slwZ w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego z:am6wienia, lub;ego czq(ci, bqdzie poteglai nazdolno5ciach technicznych lub zawodowych lubr sytussj; finansowej lub ekonomicznej innych
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podmiot6w, niezaleinie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunk6w prawnych

(zgodnie z opisem w ro::dziale V pkl. 3 i 4 SIWZ);

5.4. petnomocnictwo do reprezentowania rarszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o

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

przedmiotowe petnomocnictwo. Fetnornocnik mo2e byi ustarrowiony do reprezentowania

Wykonawc6w w po:;tqpowaniu albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo winno byi sporzqdzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronic;tnyrn;

3.5. dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oFerty (oryginat w postaci dokumentu

elektronicznego) wz5llqdnie do podpisaniii innych o(wiadczefr lub dokument6w sktadanych wraz

z oFertq, chyba, ze Zamawiajqcy mo2e je uzyskai w szczeg6lno6ci za pomocq bezptalnych i

o96lnodostqpnych baz danych, w szczegJ6lnoici rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy o

inFormatyzacji dziatalno6ci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne 8, a Wykonawca wskazat

to wraz ze ztozeniem of'erty;

3.6, oryginat gwarancji lub porqczenia, je6li wadium wnoszone jest w innej formie niz pieniqdz, z

uwzglqdnieniem postanowiefr rozdz. Vlll niniejszego SIWZ.

Wyikonawca zobowiq,zany jer;t zto2yi za poirednictwem PlatFormy podpisane przez osoby umocowane

kwallitikowanym podpisenn elektronicznym, dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 3.1 - 3.6 niniejszego

rozdziatu.

Wykonawca sk*ada oFertq zgodnie z wynnaganiami okre6lonymi w SIWZ. TreSi oFerty musi

odnowiadai tre(ci SIWZ.

O[erta winna bye sporzqdz:ona w jqzyku polskim i ztozona pod rygorem niewa2no6ci w postaci

elektronicznej za po6rednictwem Plattormy dostqpnej pod adresem:

h tt ps ://gm i n as i e ra kowi ce.ezam aw i aj acy, p l.

Korzystanie z Plattormy jest bezpiatne.

Oterta wftz z zatqcznikami powinna byi podpisana przez osobq upowaznionq do reprezentowania

Wykonawcy, 0Ferta powinna byi podpisana kwaliFikowanym podpisern elektronicznym przez osobq

uprawnionq, zgodnie z Forrmq reprezentacji Wykonawcyokre6lonq w rejestrze sqdowym Iub innym

doflumencie, wta6ciwym dla danej Formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobq umocowanq

(na podstawie petnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

0terrtq nale2y zto2y(. na Plattormie pod adresem: https://gminasierakowice.ezamawiajacv.pl. w

zakJadce ,, OFERTY" do dlnia 31.05.2019 r. do godz. 11:50.

9.1. 0tertq nale2y zlo|yt w nastqpujqcy sposdb:

9.1.1.Wykonawca sktada Otertq popftez:

9.1.1.1. wypetnienie elektronicznego Formularza Oferty na PlatFormie zakupowej Gminy

Sierakowice (zgodnie z wzoren'r zatqcznika nr 1 do SIWZ),

9.1.1.2. wypetnienie elektronicznego Formularza JEDZ na PlatFormie zakupowej Gminy

Sierakowicer (zgodnie z wzorem zatEcznika nr 2 do SIWZ),

9.1.1.3. dodanie po;lostatych dokument6w (zatqcznik6w) okre6lonych w niniejszej SIWZ, -

podpisanyclr kwaliFikowanym podpisem elektronicznymr przez osoby umocowane.

Czynno(ci te realizowane sE poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokumentn i

wybranie docelowego ptiku, llt6ry ma zostai wczytany.

9. 1 .2.Wykon awca wi n i err opi sai zat4czn i k nazwE umo2liwi aj Ecq j egJo iden tyti kacjq;

9.'l.3.Wykonawca za.tqclaj4c dokument o:znacza, czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowl

tajemnice przedsie2biorstwa" lub oprjq ,,Jawny" - niestanowiqcy tajemnicy przedsiqbiorstwa

w rozumieniu przerpisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

kon kuren cj i.

9.1.4.Wczytanie oterty wraz z zatqcznikarni nastqpuje poprzez poler:enie ,,2162 of erfq" .

g.l.S.Potwierdzeniern prawidtowo zto2onej 0Ferty jest komunikat systemowy ,,0Ferta ztozona
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poprawie" oraz wygenerowany raport :z zaktadrki ,,OFerty".
9'1'6'0 terminie zto:ienia oterty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji naplattormie.

9'1'7'Pct zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyf'rowany. JeSli Wykonawca zamiescit niew.fa6ciwyplik, moze go usunqf zaznaczaiqc prik i krikalqc porecenie ,,usufi,,.
9'1'8'Wykonawca ski'ada oFertq w Formie zaszytrowanerj, dlatego iez 0Ferty nie sq widoc;:ne do

momentu odszyFrowania ich przez Zanrawiajqcego. lch tresrl jest dostqpna w rap'rcie
otr:rty generowanym z zaktadki ,,0FERTY,.

9'2' wykonawca mo2e samodzielnie wycotai ztozonq przez siebie of ertr7. w tym celu w zak{.dce
,,OFERTY' narezy zaz:.naczy( oFertq, a nastqpnie wybrai porecenir: ,,wycotaj oFertq,,.9'3' Po uplywie terminu sktadania oFert, dodanie 0teity (zatqcznik6w) nie bqdzie mozliwe.10' Tastrze2enie dotyczqce intormacji stanowiqcych terlemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu prrzepis6wustawy z dnia 16 kwietniia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konl<urerncji, wykonawca zobrrwiqzany

iest zlo2yt' w o[ercie w spos6b wyralnie okre6la.iqcy wolq ich uLajnienia. Doxumenty ,,stanowiqcetajemnicq przedsiqbiorstwa" powinny zostai za.fqczone w osobnym pliku wraz z jedn.czesnym
zaznaczeniern polecenia ,,Tajne". Wczytanie zal4cznika nastqpuje poprzerz polecenie ,,Dodaj,,.

ROZDZIAT XI. MIIJSCE (}RAZ TERMIN SKTADANIA I ()TWARCIA OFERT

1' 0tertq nalezy zlo2yi na F,lattormit pl9 adresem: https://gnrinasieral<ow,ice.ezamawiajacv.pl 
urzaktadce ,,OFERTY, do dnia 31.05.2019 r. do goa:-t,il-.

1'1'Otwarcie_oter[ nastqpi poprzez upublicznienie wczytanych na platFormie OFert w clniu31.05.2019 r. o godz. 13:00.
2' In[ormacja z otwarcia OFert opublikowana zostanie na stronie internr:toruej Zamawiajqcego

(www'sierakowice.biuletyn.net) oraz na PlatFormie lv zaktadce ,,Dokumenty zamowienia,, w tolderze
,,lntormacja z otwarcia o[ert" izawierai bqdzie danrs okre6lone w art. g6 ust.5 pzp.

R()ZDZIAT XII. OPIS SP()S(IBU ()BIICZENIA CT]NY

wykonawca okre(la cenq realizacji zam6wienia poprze:z wskazanie w elektronicznym [ormularzuoFerty na PlatFormie zakupowej Gminy Sierakowice tqcznej ceny ofertowej brutto za reralizacjqprzedmiotu zam6wienia w podziale na dwie c;zq6ci zamowieni;r objqte roznymi obcilzeniamipodatkiem od towar6w i ustug oraz dodatkowo vll iamach czq6ci lzamowienia wystqpujq r6wniezdwa r6zne obciqzenia podatkiem od towar6w irustug tj. zakres objqty g% podatkiem VAT, jakr6wniez 23 % podatkiem VAT.

t-qczna cena o[eriowa brutto musi uwzglqdniac wszystkre koszty zwiq:zane z realizacjq prz:erdmiotuzamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy okreslonym w rriniejszejSIWZ, w podziale na dwie pozyQe

cena musi byi: podana iwyliczona wzaokrEgleniu do dw6ch miejsc po przecinku lizasadazaokrqglenia - ponizej 5 nalezy kofrcowkq pominqi, powyzej i rowne li nallzy zaokiqglii w gorq),
Cena o[erty winna byi wyrazona w ztotych polskich (pLN).
)e2eli w postqpowaniu ztozona bqdzie oterta, kt6rej wybor pror,vadzilby do powslania uzamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przeipisami o podlatku od to*.ro* iustug,zamawiajqcy w celu oceny takiej oFerty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od tonrar6w iustug, kt6ry rniatby obowiqzek rozliczy( zgodnie z t,rmi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,sktadajqc otertq, jest zobligowany poinFormowai' zama,wiajqcego, ze wyb6r jego oterty bqdzieprowadzii do powstania u zamawiajqcego obowiq,zku poditkowe5Jo, wskazujEc nazwq (rodzaj)towaru / ustugi, kt6rych dostawa / Swiadczenie bqdzie prowa.dzii do jego powstaniaL, orazwskazujqc ich wartoSi bez kwoty podatku.

1.

2.

3.

t+.

5.
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1)

RozDzrAt xnr. oprs rnyrrnrow, tttdRyttt ZriMAWrAr{cy BEDZTE srE KrERowAt pRzy tt'tyBoRzE

I0IIERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTIRIOW I SP()S(IBU (ICENY OTIRT

Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego oterta bqdzie przedstawiata najkorzystniejszy

bilans kryteri6w oceny r:fert (Cena oferty, okres Gwarancji oraz skr6cenie Terminu realizacji
zardania) - dotyczy obydwu czqici zam6wienia. Za najkorzystniejszq zostanie uznana oterta, kt6ra

uzy:;ka najwiqkszq sumq punkt6w we wszystliich kryleriach dla ocenianej czq6ci zam6wienia.

Zarnrawiajqcy wyznaczyt nastqpujqce kryteria i ich znaczenie.

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

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

zamontowane urzqd:zenia (G) - waga ,20 %.

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

3. Warto(i punktowa dla kryterium wyboru obliczona zostanie wg wZ0t'u:

.Gdzie:

\ilP - ilo6i punkt6w przyznanych Wykonawcy

C. - najnizsza zaoFerowana Cena, spo6rod wszystkich oFert nie podlegajqcych odrzuceniu,

Coo - Cena zaoterowerna w badanej oFercie,

60. - liczba punkt6w za rokres Gwarancji badanej oFerty,

G'" - mo2liwa maksymalna do uzyskania ilo6i punkt6w za okres Gwarancji.
'[oo - liczba punkt6w za skr6cenie Terminu realizacji zadania badanej oterty,
-f, - mo2liwa maksymalna do uzyskania ilo6i punkt6w za skr6cenie Terminu realizacji

;zadania.

Zasada przyznawania punkt6w zakryterium Cena oferty - w zwiqzku z koniecznoSciq

przedstawienia g[a czeSci I zamowienia ceny oterty w podziale na dwie pozycje objqte roznymi

obciqzeniami podatkiem od towar6w i ustug tj. zakresem oblqtym 8% podatkiem VAT, jak

r6wniez 23 % ptodittkiem VAT, podlany powy2ej wz6r przyznawania punkt6w bqdzie

stosowany po zsumowaniu cen of'ertowych brutto obu pozycji tj. cena oferty brutto

objqta podatkiem 18 
olo + cena oferty brutto objqta podatkirem 23 %,

Zasada przyznawania punkt6wza kryterium okres Gwarancji jako5ci na wykonany

monta2, uiyte materiaty i zamontowane urzqdzenia:

UWAGA: Wykonawca nie mo2e zaproponowad okresu Gwarancji jakoSci na

wykonany nnonta2, uiyte matrerialy i zamontowane urzqdzeniakr6tszego ni2 36

miesiqcy. W przypadku zloienia ofert z okresem Gwarrancji jakoSci na wykonany

montai, uiyte materiaty i zarmontowane urzqdzeniakr6tszym nii 36 miesiqcy,

oferta zosllanie odrzucona jako niezgodna z treSciq SIWZ.W przypadku

zaoferowaniia przez Wykonawr:q okresu Gwarancji przekraczajqcego 60 miesiqcy

Zamawiajqcy uzna, ie wykonawca oferuje 60 miesiqczny okres gwarancji.
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Okres Gwarancji jako6ci na
wykronany montai, u2yte
materiaty i zamontowane

urzqdzenia

llo66 pkt.

36 miesiqcy 0
48 miesiqcy 10
60 miesiqcy 20

UWAGA: Niniejsze kryterium odnosi siq do urzqdzefi, prodzespot6w,materiat6w
oraz wykonanego monta2u opisanychw Rozdz. lll pkt io fit b) niniejszego slwZ.

3) Zasada przyznawania punkt6wza kryteriumskr6cenie Terminu realizacji zadania:
UWAGA: W przypadku zaoferowania Terminu realizacji zadania przekraczajqcego
30'04'2020 r. oterta zostanie odrzucona jako niezgodna z tre5ciq SlWz. W
przypadku zaoferowania Terminu realizacji zadania k:r6tszego nit 31.111.,,2019 r.
Zamawiajqc)f uzna' 2e wykonawca oferuje skr6cenie realizacji Terminu zadlania do
31.12.2019 r.

Term in realizacji zadania llo5d pkt.
30.04.2020 r 0
28.02.2020 r 10
31.12.2019 r 20

4. Maksymalna tqczna riczba punkt6w jakq moze uzyskai wykonawca wyno:;i - 100 pkt.5' Za najkorzystniejszq oFertq uznawat siq bqdzie oreitq sperniajqcq wymagania Zamawiajqcego
przedstawiaiqcq najwyzszq wartoii punktowq za w/w kryteria wyboru.6' Punktacja przyznawana oFertom w poszczeg6lnych kryteriach bqdzie liczona z doktadncrsciq do
dw6ch miejsc po przecinku' Najwyzsza liczba punkt6w *yrn..ry najkorz:ystniejszq otertq.

7 ' Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiadat bqdzie nrs;zystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PlP, oraz w sl\l\/z i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wybcrru.8' Jezeli nie bqdzie mozna dokonai wyboru oterfy najkorzystni ejszej ze wzglqdu na to, ze dwie luo
wiqcej oFert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych krytr:ri6w Jceny orert, Zam;rwiajqcy
spoSrod tych oFert dokona wyboru oFerty z ni2sz4cr:nq (art. 91 ust. lr ustawy pZp).

ROzDZlAt Xlv. INF0RMA0JE 0 F0RMAIN(}SclActt, JAKTE powtNt{y zlosTAc DopEtNtot{tI p0
WYB0RZE 0FIRTY W CtLU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIr ZAMdvttttNtA pUBuCZNIEo

1' Osoby reprezentujqce wykonawcQ przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobq dokumenty
potwierdzajqce ich umocowanie do podpisania urnowy, o ile umocoraranie to nie bqdzie lvynikai
z dokument6w zat4czonych do oterty.

2' W przypadku wyboru oFerty zlo2onei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o url,zielenie
zamowienia Zamawiajqcy moze zqdai przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujqcej
wspotpracq tych Wykonawc6w. umowa taka winna okreslai strony urnowy, cel dziatania, spos6bwsp6tdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarnqodpowiedzialno(i za wykonanie zam6wienia, oznar:zenie czasu trwaniaL konsorcjum (obejnrujEcego
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okres realizacji przedmiotu zam6wienia, gwarancji i rqkojmi), wykluczenie mo2liwo6ci wypowiedzenia

umowy konsorcjum przoz kt6regokolwiek z jego cztonk6w do czasu wykonania zam6wienia.
3. Zarruarcie umowy nastqpi wg wzoru Zamawia.iqcego.

4. PosLanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonaurca, kt6rego oterta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla siq od

zawarcia umowy, Zamawiajqcy bqdzie m6g,f wybrai otertq najkorzystniejszq spo(r6d pozostatych

oFert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze z:achodzq przestanki, o kt6rych

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

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

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

kierownik6w nobrit lub inne wa2ne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalno6ciach,0 kt6rych mowa vy Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 04)-06),
. zaiwiadczeni;r o przynale2no5ci kierownik6w rob6t, o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1

ppkl 2) lit b. poz. ii 04)-06) niniej:;zej SlWZ,do wta(ciwej lzby samorzqdu zawodowego,

. certyFikaV6wiaderctwo w zakresie doboru i monta2u instalacji kolektor6w stonecznych,

wydane przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych lub jego autoryzowanego

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

niniejszej SlVl/Z orallub os6b o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 01)

SIWZ,

lub

. Swiadectwo kwalitikacyjne, uprawniaiqce do zajmowania siq eksploataciq urzqdzei,

instalacji isieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003

r. w sprawie. szczeg6|owych zasad stwierdzania posiadania kwalitikacji przez osoby

zajmuj4ce siq eksploatacjq urzqdzefr, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz" 828 z p6in. zm.),

dla osoby, o ltt6rej mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niniejszej SIWZ,

lub

. dokument polwir:rdzaiqcy,2e osoLra o kt6rej mowa w Rozd;2. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii

02) orazllub rcsoby, o ktorych mo,wa wRozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 02) niniejszej

SIWZ jesVsqprzr:dstawicielem/ami producenta kolektor6w stonecznych lub podmiotu

posiadajqcego certytikaU6wiadect'wo auLoryzacji w zakresie doboru i monta2u instalacji
kolektor6w stonercznych, wydany przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych

lub jego autoryzowanego przedstawiciela,

. certytikat Eurroprejskiego Systemu Szkoleir iCertyFikacji Instalator6w Pomp Ciepta

(EUCERT), dla osoby o kt6rej movya w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz. ii 03) niniejszej

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

6. Wy'lronawca, kt6rego oFerrtq wybrano jako najkorzystniejszq jest obowiq,zany do zawarcia umowy w

ternninie nie kr6tszym ni2 10 dni od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej

oFerrty; zzastrze2eniem art. 183 ustawy.

7. Zarnrawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uptywem termin6w, o

kl(rrych mowa w rozdz. XIV pkt.6., jeieli w poslqpowaniu o udzielenie zamowienia zostata zto2ona

tyllko jedna oterta.

8. Jei:erli Wykonawca, kt6rego oFerta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy w sprawie

zarr6wienia publicznego Ziamawiajqcy moze wybrac oFertq najkorzystniejszq spoir6d pozostatych

oFerrt, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodzq prrzestanki, o kt6rych mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy.
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wykonawca, kt6ry prowadzi dziatalno6( gospodarczq w Formie sp6tki z ograniczonq
odpowiedzialnosciq, a z:obowiqzanie do 6wiadczenia wynikajqce ze zt.olonej oterty stanouri wartosidwukrotnie przewylszaj4cq wysokoSi kapitatu zaktadowegl, zobowiqzany jest, najpolniel w dniupodpisania umowy, dostarczyi uchwaiq zgodnie , pori.no*ieniami .ri. 2.30 Kodeksu sp6tekhandlowych (Dz' u' 2017.1577 z poin. zm.; lub wpis/odpis umowy spotki, zezwalajqcy na,zaciqganie
takich zobowiqzan.

ROZDZIAT XV. WYMAGANIA D()TYCZ4ICT ZABEZPIECZTNI,A NATEZYTEG(I

WYK(INANIA UM(IWY

Wykonawca, kt6rego oterta zostanie wybrana, ;:obowiqzany bqdzie do wniesienia zabe7pieczenia
nalezytego wykonania Llmowy najp6lniej w dniu jej zawarcia, w wy,sokosci 5% ceny ciatkowitejbrutto podanej w otercir:.

zabezpieczenie moze byd wnoszone wediug wybonu wykonawcy w jednej lub w kilru nastqpulqcych
tormach:

a) pien iqdzu;

b) porqczeniach bankowych lub porqczeniach spirtdzielczej kasy oszczqdnoiciowo-kredytovuej, z tym
ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqznym;

o kll6rych mowa w art. tjb ust. 5 pkt 2 usta\ilv z dnia
Agencji Rozwoju PrzedsiqbiorczoSci (Dz. tJ. z:" 2016 r.,

Zamawiajqcy nie wyraiar zgody na wniesienie zabezpieczenia w tormach okreflonych art. 14.g ust.2ustawy PZP.

w przypadku wniesienia zabezpieczenia w tormie pieniqznej Zanrawiajqcy przechowa je naoprocentowanym rachunku bankowym.

Z treici zabezpieczenia przedstawionego w tormie gwarancji/porqczenia winno wynikai, ze bank,ubezpieczyciel, porqczyciel zaptaci , na rzecz zanrawialqcego wterminie maksymalnie jCt dni odpisemnego zqdania kwotq zabezpieczenia, na pierwsze weiwanie Zanrawiajqcego, bez odvyotania,bez warunku, niezale2nie od kwestionowania czlt zastrzezei wykonu*ry i'ueiz oocrrodzenia czywezwanie Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.
w przypadku, gdy zabezpieczenie, bqdzie wnoszone w tormie innej niz pieniqdz, Zamawiajqcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zamawiajqcy zwr6ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia iuznaniaprzez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie nie moze pr;zekroc;zyi J0% wysokosci tegoz zabezpiecrenia.
Kwota' o kt6re mowa w pkt' 8 powyzej zostanie;zwr6cona nie p6lnie; niz w 15 dniu po uptywieokresu rqkojmi za waoy.

Xvl. lsTOTNt DtA STR0N P0STAN0W|tNtA, KTdRt zosTANA WrRSWADZSNE D0 TRr$01
ZAWIERANEJ uM0wY w SPRAWIE zAMdwlENlA PUBlttczlEGo, ocdrHt wARUNKI uuowy AtBo

WZdR UMOWY, 

''1TI1J1T1111J19J.WYMAGA 
OD WYKONAWCY, ABI'ZAWARI Z NIM UMIOWI

W SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBtICZN[G0 NA TAKICH WARUNKACH.

c) gwarancjachbankowych;

d) gwarancjach ubezpir:czeniowych;

e) porqczeniach udzielaLny ch przez podmioty,
9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiei
poz. 359).

3.

4.

5.

6.

7.

9.

1. Projekt umowy, stanowi Zatqcznik nr 3 do Sll/VZ.
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2. Zamawiajqcy przewiduje mozliwo(6 ;rmiany istotnych postarnowiefi umowy, na skutek

wystqpienia poni2szych okoliczno6ci mogq dotyczyt nastqpujqcych jej element6w:

1) terminu wgkonania zamdwienia:

a) istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej powodujqce konieczno6i wprowadzenie

zmian w diokumentacji technir:znej, skutkujqce brakiem mo2liwo6ci dotrzymania

pierwotnego terminu zakoiczenia realizacji zawartej umow!;

b) z uwagi na rozszerzenie zakresu rob6t dokonanego w zwiqzku z art. 144 ust. 1 pkl. 5

ustawy PZP lub wystqpienie konier:zno6ci wykonania rob6t zamiennych;

c) okoliczno6ci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,

takich jak: wystqpienie wyjqtkowo niesprzyjajEcych warunk6w atmosferycznych

uniemozliwiajqcych prowadzenie Prac (tj. nawalne opady deszczu o wsp6tczynniku

natqzenia co najmniej 4 wg skaLti IMGW, lemperatury poni2ej -7"C, silne i porywiste

wiatry powy2r:j 60 km/h), wynikajEce z wad opisu przedmiotu zam6wienia ujawniajEcych

siq dopiero po rozpoczqciu procesu inwestycyjnego, spowodowane wystqpieniem

niezinwentaryrzowanych ukrytych obiekt6w budowlanyclr, przeszk6d geologicznych,

odkryciem niewybuch6w i nievrypat6w oraz innych przeszk6d utrudniajqcych tub

uniemozliwiajqcych prowadzenie prac w zgodzie z opisem :zam6wienia, zasadami wiedzy

technicznej i wtaiciwymi przepisami, wynikajqce z postqpu technicznego umo2liwiajqcego

zastosowanie nowych rozwi4zaii technicznych itechnologicznych z korzy6ciq dla

zamawiajqcego;

d) dziatania os6,b trzecich uniemozliwiajqcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sq

konsekwencjar winy kt6rejkolwiek ::e Stron,

e) koniecznoii uzyskania niemo2liwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:

danych, zg6d lub pozwoleri os6b tr:zecich lub wta(ciwych orgJan6w,

0 wstrzymanie realizacji prac objqLych umowq, co uniemo:Zliwia terminowe zakofrczenie

realizacji przerdmiotu umowy,

g) niemozliwo6i niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

oFerty w zwiqzku z wniesionym odwotaniem,

h) zmiany pows:lechnie obowiqzujqcy'ch przepis6w prawa, norm w zakresie majqcym wptyw

na realizacjq przedmiotu zam6wienia lub 6wiadczenia stron,

i) wystqpienie sity wyzszej, przez kt6rq rozumiei nalezy zdarzenie zewnqtrzne wobec tqczEcej

strony wiqzi prawnej:

o charakterze niezaleznym od stron,

kt6rego strony nie mogliy przewidzie( przed zawarciem umowy,

ktrirego nie mozna uniknEi, ani kt6remu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nalezytej starannoSci,

kt6rej nie mo2na przypi:sai drugiej stronie;

Za si.tq wy2szq warunkujilcq zmianq umowy uwa2at siq bqdzie w szczeg6lno6ci:

pow6dl, pozar i inne klqski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

dziatania wojenne, nagte dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub skazenia.

j) skr6cenie terminu zakofrczenia reaLlizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

k) konieczno6i rarykonania prac archeologicznych, konserwatorskich na terenie prac.
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2) terminaw platnoici:

a) nieprzewidziany brak piynno5ci iinansowej u Zamawrajqcego,
b) wystqpienie sity wyzszej,

c) zmiana terminu wykonania zamowieniar

3) parametrow przedmiotu zam6wienia:
a) istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej, r6wniez te polegajqce na nier;:godnoici

dokumentacji z przepisami prawa,

b) koniecznoSi aktualizacji rozwiqzafr ze wzglqdu na postqp technologiczny Lrb gdyby
zastosowanie przewidzianych w dokumentacji Lecfrnicznej rozwiqzan grozito
niewykonaniem rub wadriwym wykonaniem przedmiotu umowy,c) wystqpienie odmiennych od przyjqtych w dokumenrtacji technicznej warunk6w
geotechniczny'ch lub terenowych, w szczegolno6ci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instaracji, urzqdzei, obiekt6w budowranych itp.,d) zmiany w obowiqzujqcych przepisach, jerzeli zgodnie z nimi k,onieczne bqdzie dos['sowanie
treSci umowy do aktualnego stanu prav/nego,

e) wystqpienie sity wyzszej.

t) w zwiq,zku z mozliwoSciq rezygnacji c;zqici Beneticjent6w bezpo(rednich (uzytkpwnik6w
instalacji) z udziatu w projekcie ,,02E dla Kaszub - wykorzystywanie errergetyki
rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuz:y isulqczyno,,zanrilwiajqcy
zastrzega mo2:liwo6i niewykonania cato6ci przedmiotu zamtrwienia lub zmian przedmiotu
zamowienia" W zwiqzku z powyzs;zym wykonawca powinien uwzglqdnirl ryzyko
wystqpienia rnozliwosci nie zrealizowania do 10 % zaknesu przedmiotu niniejszego
zam6wienia lub zmian przedmiotu zamirwienia.

4) wgnagrodzenia:

a) urzqdowa zmiana stawki podatku VAT (rJotyczy to czqdci wyrragrodzenia za prace, ktorych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

b) wzyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno6ci powoduj4ca, ze
wykonanie czq6ci zakresu umowy nie le;2y w interesie publicznym, czego nie mo,2na byto
przewidziei w chwiri jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

c) w zwiqzku z ograniczeniem zakresu prac przez zamawia.iqcego. w takim prz:ypadku
wysokosi wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.d) w zwiqzku z mozliwoiciq rezygnacji czr?Sci BeneFicjent6w bezpoirednich (u2ytko,wnikow
instalacji) z udziatu w projekcie,,o;lE dla Kaszub - wykorzystywanie enerrgetyki
rozproszonej niskiej emisji w Gminie lsierakowice, Kartuzy,isulqczyno,,zama,wiajqcy
zastrzega mozliwo(i niewykonania cato6ci przerdmiotu zamowienia lub zmian przedmiotu
zam6wienia. w zwiqzku z powyzszy,m wykonawca powinien uwzgrqdnii ryzyko
wystqpienia mozliwo6ci nie zrealizowania do 10 % zakrersu przedmiotu ninir:jszego
zamowienia lub zmian przedmiotu zamowienia.

e) w przypadku otrzymania interpretacji indywidulanej Krajowej InFormacji skarbowej, kt6ra
wykaze' 2e zloaona oFerta w postqpowaniu, na podstawie lit6rego podprsano niniejszq
umowq' bqdzie prowadzita do powslaniar u zamawialqcego obowiqzku podatkower5lo tzw.
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,,odwrotnego obciqzenia VAT" zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i ustug(Dz.U.z

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

podatek VAT ;tgodnie z lymi przepisami.

5) Ttodwgkonowstwo:

a) zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zg{oszenia i po akceptacji przez

Zamawiajqce5Jo),

c) zlecenie czq6ci prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia ipo
akceptacj i przez Zamawi aj qcego),

d) rezygnacja z podwykonawcy.

Nadto Zamawiaj4cy przewiduje mozliwo6f zmian umowy w przypadku wystqpienia co najmniej jednej

z olloliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Prawo zam6wieir publicznych.

W przypadku wystqpienia okoliczno6ci wskazanych w ust.2 pkt 1) umowy, skutkujqcych niemozno5ciq

dotn:tymania terminu realizacji przedmiotu uLmowy, termin ten moze ulec przedluzeniu, nie dtuzej

jednak niz o czas trwaniar tych okoliczno6ci.

W przypadku wystqpienia okoliczno6ci starrowiqcych podstawq do zmiany postanowiefr umowy

Wykonawca zobowiqzany jest do niezwlocznego poinFormowania o tym Fakcie Zamawiajqcego i

wys;tqpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezerli Zamawiajqcy uzna, 2e okoliczno(ci wskazane przez Wykonawcq jako stanowiqce podstawq do

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

warunkami zawartymi w umowie.

Pou4/zsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na kt6re Zamawia.lqcy moze wyrazii zgodq. Nie

stanowiq natomiast zobowiqzania Zamawiajqcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie,

XVII. P(IUCZENIE (l SRODKACH (ICHRONY PRAWNEJ.

1. Kazdemu Wykonawcy, a tak2e innemu podnriotowi, je2eli ma lub mia.t interes w uzyskaniu danego

zam6wienia oraz poni6st lub moze ponielri szkodq w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego

pr;repis6w ustawy PZP prrzystugujq (rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale Vl ustawy PZP jak

dla postqpowafr powy2ejkwoty okreSlonej w przepisach wykonawczyclr wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Srordki ochrony prawnej wobec ogtoszerria o zam6wieniu oraz SIWZ przystugujq r6wniez

organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mcrwa w art. i54 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYINA R()DO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Sierakowice, zwana dalej: ,,Administratorem".

Mozesz skontaktowai siq z Administratorem piszqc na adres:83-340 Sierakowice ul. Lqborska 30 lub

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

Mozesz skontaktowai siq z administratorem za po(rednictwem powotanego przez niego inspektora

ochron'y danych: Pan Lukasz Gotda piszqc na adres: inspektor@sierakowice.pl.

1. PoclstawE przetwarzania Twoich danych jest zto2enie oFerty w celu zawarcia umowy 2

Ad,rninistratorem, a po jej przyjqciu przez Administratora umowa pomiqdzy Tob4 a Adminislratorem,

zwlana dalej; ,,Umowq", dla wykonania kt6rej przetwarzanie Twoich danych jest niezbqdne.
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Twoje dane osobowe jak r6wniez dane os6b wskazanych przez ciebie w zwiqzku z ich uczestnictwemw zawarciu i/lub reali;racjq umowy przetwarzane sq-wyfqcznie dla r:elow zwiqzanycn z r.*.r.i.rlrealizacjq Umowy, w tym jej rozliczeniem.
Podanie danych osoborvych nie jest obowiqzkowe, jednakze ich niepodanie spowoduje, ze zawarcie irealizacja Umowy bqdq niemozliwe.
Twoje dane bqdq przer:howywane nie diu2ej ni;z jest to konieczn e, \. przez okres 10 lat od dniarozwiqzania, wykonaniil umowy lub dtuzej, w przypadku postqpowair spornych (polubownych lubsqdowych) - do czasu ir:h prawomocnego ukoriczenia.
Administrator przekaze Twoje dane nastqpujqcym odbiorcom: podmiotom zajmujqcym siq obstugqinformatyczna Administratora, rewideniowi badajqcemu sprawozdarnie finansowe Admirristratora,organom administracji skarbowej, podmiotowi prowaozEcemu archiwum zaktadowe Administratora,organom prowadzqcym kontrole udzielanych zam6wiefi publicznych, podmiotom, kt6re w :zwiqzku zdoFinansowaniem inwes;tycji prowadzq kontrorq zawartych umow.
Masz prawo zqdai od l\dministratora dostqpu drc swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia iusuniqcia' a takze pra\/vo do ograniczenia przetwarzania danych za wyjqtkiem usuniqci^ danychztozonych w zwiqzku z ubieganiem siq i uzyskanierm zam6wienia puuticzne!0.
w zwi4zku z przetwarzarniem Twoich danych osolbowych przez Administratora przystuguje ci prawowniesienia skargi do organu nadzorczego.
w oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bqdzie podejmowat wobr:c ciebiezautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bqdqcych wynikiem protirourania.
Administrator nie zamirgrza przekazywat Twoich danych do pafrstwar trzeciego ani do organizacji
m iqdzynarodowych.

6.

7.

x

9.

5.

xlx. INF0RMAOJA D0TYczAcA PRZETUr|ARZANtA DANycHt 0s0B0wycH

0dbiorcq Pani/Pana danych osobowych bqdq upowaznieni pracownicy Gnriny sierakowice ora:z sp6tka0twarty Rynek Elektroniczny s.A. siedzibq w warszawir: (02-b72) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanq doRejestru Przedsiqbiorc6w Kr;rjowego Rejestru sqdowego, prowadzon ego przez sqd Rejonowy dLla m.sl.warszawy w warszawie Xlll wydziat Gospodarczy Krilowego Rejestru sqdowego pod numererm KRS:0000041441' REGON:01728?-436, NIP: 526-25-3;-rs:i, jar<J wta5ciciel plartormy Zakupowej, na krorejGmina sierakowice prowadzi postqpowania o udzielenie zamowienia publicinego, dziatajqcq podadresem: b$pfl

xx. zArAc;ZNtKl

1. Zatqcznik nr 1 - wz6r Forrnurarza oFertowego (do wypetnir:nia na
2, Zatqcznik nr 2 - wz6r Jednoritego Europejskiego Dokumentu

PlatForm ie Zakupowej).

3. Zaiqcznik nr .5 - projekt umowy.
4. Zatqcznik nr 4 - Dokumentacja techniczna.
5, Zalqcznik nr 5 - Wykaz dostaw.
6. Zatqcznik nr 6 - wykaz osrib skierowanych do rearizacji zarm6wienia.7' ZatEcznik nr 7 - 06wiadczenie o przynale2no(ci lub braku przynaleznoSci do grupy kapitatowej
B . Zatqcznik nr B - Zobowiqzanie podmiotu trzeciego.

PlatFormie Zakupowej).

Zamirwienia (do wypetniernia na
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