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Modernizacja instalacii c.w.u. poprzez dostawg i montai instalacji kolektorriw

slonecznych, powietrznych pomp ciepla wrazz budow4 o$wietlenia ulicznego solarnego i

hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulgczyno

ZNAK SPRAWY - SUE.271.3.2019

D()STAWY

o warto5ci ponizej kwot okre(lonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieir publicznych

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

Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq siq doktadnie z tre5ciq niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokument6w, oraz przedtozenia o[erty nie

od powi adaj qcej wym agan iom o krei lo n ym przez Zam awi aj 4ce go,

Zatwierdzii:

Sierakowice, dn. 28.05.2019 r.

Projekt pn. ,,OZE dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszone1 na rzecz ogranrczenra niskiej emisji w Gminle Sierakowlce,
Kartuzy i Sulqczyno"jest wsp6lfinansowana ze Srodk6w funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Pomorskiego nalata2014-2020. 05 priorytetowa: 10 Energia. Dzialanie 10,03, Odnawialne 2r6dia energii, Poddzialanie: 10.03.01.
Odnawialne 2rddta energii - wsparcie dotacyjne wspdlflnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



SPICYTIKACJA ISIOTNYCH I{ARUNK()W ZAM()WITNIA

sut.271.3.2019

ROZDZIAT I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEG()

6mina Sierakowice
ul. Lqborska 30,

83-340 Sierakowice.

tel. / fax 58 581-95-00, 58 581-96-75

-uw-w.tielaKqwiEe-pl
e-mai l: sierdkowice@sierakowice.pl

NIP: 5891018894, REGON: 191674977
Godziny pracy: poniedziatek, :lroda, czwartek 7:30-15:30; wtorek 730-16:00, piqtek 7:30-15:00.

ROZDZIAT II. TRYB UDZIELTNIA ZAMOWIENIA i INFORMACJE (lG(lLNE

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiei Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p62fi.

zm.) zwanej dalej ,,ustawq PZP",

W zakresie nieuregulowanym niniejszq SpecyFikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanq dalej

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

Niniejsze postqpowanie prowadzone jest wsp6lnle przez samorzqdy gmin Sierakowice, Kartuzy i

Sulqczyno. Zgodnie z art,'16 ust. 1 ustawy PZP. Gmina Sierakowice, na podstawie umowy partnerskiej,
jest upowazniona do przeprowadzenia postqpowania iudzielenia niniejszego zam6wienia w imieniu i

na ftecz gmin Kartuzy i Sulqczyno.

WartoSi zam6wienia przekracza 16wnowartoSci kwoty okre(lonej w przepisach wykonawczych

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

Komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami w niniejszym postqpowaniu odbywa siq przy

uzyciu Plattormy Zakupowej htlpsllgmjnaS|ela[o_Wi_ce=e_zaCIqqi_ajaAy11l. llekrod w dalszej czq5ci

SpecyFikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia jest mowa o ,,PlatFormie zakupowej" - nalezy przez to

rozumiei narzqdzia umo2liwiajqce realizacjq procesu zwiqzanego z udzieleniem zam6wieir publicznych

w tormie elektronicznej stuzqce w szczeg6lno(ci do przekazywania otert, o6wiadczefr w tym jednolitego

europejskiego dokumentu zam6wienia, zwane dalej ,,Plattormq",,,PlatFormq zakupowq" lub

,,Systemem",

ROZDZIAI. III. ()PIS PRZEDMIOTU ZAM(lWIENIA

Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest realizacja projektu pn. ,,OZE dla Kaszub

wgkorzystgwanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzg i
Sulqczgno" (umowa o dotinansowanie RPPM.10.03.01-22-0053116-00 z dn. 03.10.2018 r.). W

ramach zam6wienia przewiduje siq montaz 3 r62nych lr6detlinstalacji wykorzystujqcych odnawialne

lr6dta energii. Wykorzystywana bqdzie energia stoneczna (w technologii solarnej iFotowoltaicznej), a

takze ciepto powietrza, Zamawiajqcy przewiduje podziat niniejszego zam6wienia na dwie czq6ci: I czei(

1

3

5

1
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zam6wienia obejmujqca dostawq i montaz instalacji do c.w.u. oraz ll czq(i zam6wienia obejmujqca

dostawq i montaz latarni oSwietlenia ulicznego.

2. W ramach I czqSci zam6wienia przewiduje siq dostawq i montaz:

a. 522 instalacji kolektor6w stonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o tqcznej

mocy 2 608,17kW. Planowana wielko6f instalacji kolektor6w stonecznych zostata
przedstawiona w tabeli poni2ej:

llo56 kolektor6w
w instalacji [szt.]

llo6d
zestaw6w

lszt.l
2 91

3 260

4 tt5
5 39

6

21
.)
Z

Razem 522

b. powietrznych pomp ciepta typu powietrze-woda do przygotowania cieptej wody uzytkowej

(c.w.u,) w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, o tqcznej mocy 669,90 kW.

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

llo56
zestaw6w

Iszt.]

Minimalna
moc

gfzewcza

lkWszt.l
z wbudowanvm zasobnikiem c.w.u. 232 23

dostawiana do zasobnik6w pionowych

c.w.u.
38

2,5

dostawiana do zasobnik6w pionowych

c.w.u.
3

13

Razem 273

W ramach ll czq6ci zam6wienia przewiduje siq dostawq i montaz o6wietlenia ulicznego
wykorzystujqcego technologiq fotowoltaicznq- 11 szt. w Gminie Sierakowice (lampy solarne i

hybrydowe) oraz 40 szt. w Gminie Kartuzy (lampy hybrydowe) o tqcznej mocy PV: 13,77 kW.

Parametry oczekiwanego o6wietlenia ulicznego:

a) moc turbiny wiatrowej - min. 100 W,

b) moc paneli Fotowoltaicznych nie mniej niz 270W dla jednej lampy,

c) lampa - min. 20 W, a

d) wysoko5t masztu - max. 10 m,

e) zywotnoSf oiwietlenia - ok, 30 000 h.

W opisie przedmiotu zam6wienia rozdz, lll pki.2 SIWZ zostaty zawarte dwa budynki: Kaszubskiego

Centrum Medycznego w Sierakowicach (zainstalowane zostanq kolektory stoneczne o tqcznej mocy ok.

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

zostanqkolektory stoneczne o tqcznej mocy ok. 31,61 kW). Zamawiajqcy wymaga, aby dla tych obiekt6w

3

4.
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przed przystqpieniem do dostawy i monta2u instalacji opracowai dokumentacjq projektowqi przedtozyi
jq zamawiajqcemu celem jej akceptacji.

5. Projekt przewiduje tqcznie dostawq imontaz instalacji kolektor6w stonecznych ipowietrznych pomp

ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej na budynkach prywatnych w trzech gminach

Sierakowice (555 szt. instalacji), Kartuzy (113 szt. instalacji) iSulqczyno (125 szt. instalacji).

6. Zamawiajqcy ponadto wymaga, aby ok. 10 % ins[alacji (kolektor6w stonecznych oraz powietrznych pomp

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

Nalezy zastosowai internetowe sterowniki - urzqdzenia, kt6re posiadajq nastqpujqce Funkcjonalnoici:

a) mo2liwoSi odczytu temperatur,

b) mo2liwo6i slerowania pracq imocq instalacji w zaleznoSci od wskazafr temperatury w spos6b

automatyczny,

c) instalacje zostanq wyposazonych w modem LAN, w ilo5ciach nie mniejszych niz wskazanych przez

Zamawiaj4cego w tabeli ponizej. Urzqdzenia te majq za zadanie zapewnii zdalny nadz6r nad

sterownikami solarnymi i sterownikami pomp ciepta popzez internet,

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

e) posiadajq dedykowanE aplikacjq mobilnq pozwalajqcq w zdalny spos6b nadzorowai pracq instalacji,

co najmniej w systemie android.

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

u6rednieni wyniki i odniesie je odpowiednio do wszystkich instalacji objgtych zam6wieniem. Wykonawca

dokona prezentac.ji otrzymanych wynik6w przez sie(. internetowq ON-LINE, zwtaszcza intormacji o

zbiorczej redukcji ilo6ci emitowanego C02 oraz ilo(ci wyprodukowanej energii cieplnej. Wszystkie

wymagane tunkcjonalno6ci muszq byi dostqpne bez dodatkowych optat przez okres trwania gwarancji

na sterownik lnstalacii.

(U

rd
o
OJ'o
fd
(o

llo6€ kolektor6w w instalacji
[szt.l/rodzaj pompy ciepta

llo6d zestaw6w [szt.]

Minimalna llo6d

modem6w LAN w

danej grupie
urzadzei Iszt.]

2 91 9

5 260 26

4 123 12

5 39 4

6 7
aL

21 2 2

o.U
q:
NU

OJ

=oo_

z wbudowanym zasobni kiem

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

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

38 4

doslawiana do zasobnik6w
pionowych c.w.u, min.'13 kW

J 1

Razem 795 83

W zwi4zku z mozliwo6ciq rezygnacji czq6ci BeneFicjent6w bezpo5rednich (uzytkownik6w instalacji) z

udziatu w projekcie ,,02E dla Kaszub - wukorzqstgwanie energetgki rozproszonej niskiej emisji w Gminie

Sierakowice, Kartuzg i Sulqczgno" zamawiajqcy zastrzega mozliwo(t niewykonania cato(ci przedmiotu

zam6wienia. W zwiqzku z powy2szym Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wystqpienia mozliwo(ci

nie zrealizowania do 10%zakresu przedmiotu niniejszego zam6wienia.
Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia zawiera dokumentacja techniczna, kt6ra stanowi zatqczniki

nr 4 do SIWZ.
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od towarfw i tkiem VAT

o) Cena ofertg dla czeici nr 7 zomdwienia

opisanych szczeg6lowo w zotoczniku nr 4:
o. Dzialka nr 377/77 obrQb Sierakowska Huta, Janowo 17b.
b. Dzialka nr 207/2 obr?b Puzdrowo. Puzdrowo 21,
c"

d. Dziolka nr 285/7 obrQb Leszczgnki, Srocze 66ry 40,
e.

f.
9.
h.

i.
j.
k.

t.

Cena

Dziotko nr 56/2 obr?b Kortuzg (103). ul.Marszalkowskiego 16 Kartuzg,
Dzialko nr 87 obrgb Kortuzg (7), ul, Zomkowo 29 KartuzL
Dzialko nr 843 obr?b Glusino, Gtusino 18,
Oziat*a nr Sn ohrgb S
Dziatka nr 345 obrQb Mezowo, ul. Kaszubska S Dzier2q2no,
Dziatko nr 56/4 obrqb KartuztJ tt0S), ut.Uarszotho

b) I Hostowa i instolocii do w
ch

lotorni
tkich lotorni o tech

1 szt. w Gminie Sier oraz 40
(lampy hybrydowe), obigto jest 25 % stowkLpodatku VAT

UwagalWszqdzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamlwienia wgst1pujq nazwA wlasne, dopuszczo siq
odpowiednio: rozwiqzania, elementg, materialg, urzqdzenia r6wnowa2ne. Za r6wnowa2ne uznaje siq
rozwiqzania, iak r6wnie2 elementg, materialg, urzqdzenia o wlalciwolciach funkcjonalnqch ijakolciowgch
tokich samgch lub zbli2ongch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w opisie przedmiotu zamowienia, lecz
oznoczonuch inngm znakiem towarowgm, patentem lub pochodzeniem. Przg czgm istotne jest to, Ze
produkt rownowa2ng to produkt, kt6rg nie jest identgczng, to2samg z produktem referencgjngm, ale
posiada pewne, istotne dla Zomawiajqcego, zbli2one do produktu referencgjnego cechg i parametrg. .

/stotne dla Zamawiaiqcego cechg i parometrg, to takie, kt6re pozwolqzachowat wszgstkim projektowanqm:
o lnstalaciom, urzqdzeniom, wgrobom: parametrg i cechg pozwalajqce przede wszgstkim na

prawidtowq wspolpracq z innqmi instalacjami i/lub urzqdzeniami i/lub wgrobami w spos6b
zalo2ong przez proiektonlo oraz pozwalajqce przg tgm uzgskai porametrg nie gorsze od
zato2ongch w opisie przedmiotu zam6wienia;

o Elementom konstrukcgingn i konstrukcjotTl: wszlstkie parametrg nie gorsze, ni2 zokladane.
Zgodnie z wgrokiem Kraiowei lzbg )dwotawpzej sggn. akt K\)/UZP 1400/08 ,,lJznaje siq, 2e oferta
r6wnowa2na to taka, ktora przedstowio przedmiot zamowienia o wlaiciwoiciach funkcjonalngch i
iakoiciowgch takich samqch lub zbli2ongch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w SIWZ, lecz oznoczongch
inngm znakiem towarowgm, patentem lub pochodzeniem. Przq czgm istotne jest to, Ze produkt
r1wnowa2ng to produkt, kt6rg nie jest identgczng, to2samg z produktem referencgjngm, ale posiada
pewne, istotne dla Zamowiaiqcego, zbli2one do produktu referencgjnego cechg i porametrg".
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UwogalJe1eli w SIWZ bqdz w zalqcznikach do SIWZ zostalg wskazane jakiekolwiek nazwg producenta,

nazwg wlosne, znaki towarowe, patentg, normu czg pochodzenie (materiatow lub urzqdzen), naleig przgjqi,

2e Zam ow i oj qc t! zaw sze d o p u szcza r ozw i qzan i o r ow n ow a2n e.

Celem niniejszego postqpowanio jest osiqgniqcie okreilonej w 9WZ jokotci i funkcjonalnoici, a nie nabgcie

materialow lub urzqdzen konkretnej marki lub producenta, Z tgch wzglqd6w Zamawiajqcg dolo2gt nale2gtej

storannoici, abg przedmiot zam1wienia nie zostal opisang przez wskazanie znakow towarowgch, patent6w
lub pochodzenia, ir6dla lub szczegolnego procesu, kt6re mogtgbg doprowadzit do uprzgwilejowania lub

wgeliminowania niekt1rgch wgkonawcow lub produkt6w. Je2eli, pomimo tego, okaAe siq w jakimkolwiek

miejscu 9WZ oraz w zalqcznikach do SIWZ wgstqpujq takie wskozania, nie nale1g ich troktowai jako

wgmogoh odnoszqcgch siq do przedmiotu zamowienia, o nale2g je rozpatrgwai wgtqcznie w kategoriach

wskazah o charakterze informacgjngm (nie wiq2qcgch dla wgkonawc6w). Z tgch wzglqd6w, oferta, kt6ra
nie bqdzie odpowiadalo tgm wskazaniom nie bqdzie uznowana za niezgodna z treiciq SIWZ i nie zostanie

z tgch powodow odrzucona. Ciq2ar udowodnienia, 2e materiol jest rownowa2ng w stosunku do wgmogu

okreilonego przez Zamowiajqcego spoczuwa na Wgkonowcg.

9. Wykonawca zobowiq,zany jest zrealizowai zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie

umowy stanowiEcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

10. Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zam6wieh CPV:

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta,

09332000-5 Instalacje stoneczne,
31520000-7 Lampy i oprawy o6wietleniowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45316110-9 Instalacja urzqdzefr o:lwietlenia drogowego,

45331000-6 Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.
11. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo(i sktadania otert czq:iciowych.

12. TamawiajEcy nie dopuszcza sktadania otert wariantowvch.
13. Zamawiajqcy nie przewiduie zastosowania aukcii elektronicznei.

14. Zamawiajqcynie przewiduie mozliwo6ci udzielenia Wykonawcy zam6wiefi, o kt6rych mowa w art.67
ust. 1 pkt. 6, (tzw. zam6wiefr powtarzanvch) ustawy Pzp.

15. Zamawiajqcy

16. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
17, Wykonawca zobowlEzany jest do wykonania montazu urzqdzeir zgodnie obowiqzujqcymi przepisami i

normami oazprzy zachowaniu przepis6w BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciqzliwo(ci prowadzenia

prac. Wykonawca gwarantuje tak2e wykonanie przedmiotu zam6wienia pod kierownictwem os6b

posiadajqcych wymagane przygotowanie zawodowe.

18. Wykonawca zapewnienia materiaty iurzqdzenia niezbqdne do wykonania przedmiotu umowy,

posiadajqce aktualne atesty i certytikaty pozwalajqce na ich stosowanie. Transport materiat6w oraz

dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzqdzeir obciq2ajq Wykonawcq.

19, Wykonawca w trakcie dokonywania monta2u urzqdzeir zabezpiecza teren prac majqc w szczeg6lno6ci

na wzglqdzie mienie bezpo5rednich u2ytkownik6w jak i wtasne.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania dostawy z monta2em ponosi odpowiedzialno6i za bezpieczeirstwo

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

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

22. Po zakofrczeniu prac, ale przed ostatecznym odbiorem przezZamawiajqcego Wykonawca zobowiqzany
jest do uporzqdkowania terenu prac wraz z terenem przylegtym.

23. Zamawiajqcy. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji

elektron i czn ej,

24.Tamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.
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25. Zamawiajqcy zqda wskazania przez Wykonawcq w Formularzu ofertowym (tj. w Zateczniku do

Zatqcznika nr 1 do SIWZ), czq(ci zam6wienia, kt6rej wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom i

podania przez Wykonawcq Firm podwykonawc6w.

26. Zamawiajqcy 2qda by Wykonawca wszystkie urzqdzenia wchodzqce w sktad planowanych instalacji

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

zamontowane urzqdzenia byty objqte gwarancjq producenta urzqdzeir, Wykonawca podpisujqc umowq

udzieli Zamawiajqcemu gwarancji jako6ci na wykonany monta2, u2yte materiaty i zamontowane

urzqdzen ia:

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

odbioru kofrcowego. 0kres rqkojmi wynosr 5 lat.

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

pomp ciepta, automatyki, armatury, latarni oSwietlenia ulicznego, wykonanego montazu - zgodnie ze

ztozonq oFertq jednak nie kr6cej ni2 36 miesiqcy, liczqc od dnia dokonania odbioru kofrcowego. Okres

rqkojmi wydtuza siq na okres obowiqzywania gwarancJr.

2T. Tamawiajqcy nie przewiduje okre6lania w opisie przedmiotu zam6wienia wymagair zwiqzanych z

realizacjq zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

28. Zgodnie z art.29 ust. 5 ustawy PZP opis przedmiotu zam6wienia sporzqdzono z uwzglqdnieniem

wymagafr w zakresie dostqpnoSci dla os6b niepetnosprawnych.

29, Wykonawca o6wiadcza, i2 przez caly okres obowiqzywania niniejszej umowy zapewni zgodno6i

przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczqcymi

ochrony danych osobowych i prywa[no5ci,

30. W celu potwierdzenia, ze oFerowane instalacje kolektor6w stonecznych odpowiadajq wymogom

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

o (dla kolektora stonecznego) certytikatu zgodno5ci z normq PN-EN 12975-1 ,,Stoneczne systemy

grzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne - CzeCt 1: Wymagania og6lne" wtaz ze

sprawozdaniem z badair kolektor6w przeprowadzonych zgodnie z normq PN-EN 12975-2
Slnnprznp cvstemy gtzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne - Czq66 2: Metody badai" lub

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

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

certytikujqcq lub r6wnowazny dokument;

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

wymagair technicznych stawianych w ninlejszej SIWZ, deklaracjq zgodnoSci oraz dla naczyfr do

wody uzytkowej atest higieniczny PZH lub r6wnowazny dokument potwierdzajqcy pozytywnq ocenq

higienicznq lub rownowazne"

31. W celu potwierdzenia, 2e oterowane pompy ciepta odpowiadajq wymogom okre6lonym Wzez

zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadanra:

1) Etykiety energetycznej zgodnej z Rozporzqdzeniem delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia

18 lutego 2013 r oraz w Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia

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

2010/30lUE, potwierdzajqcE sezonowq etektywnoSi energetycznq ogrzewania pomieszczefr w klasie

A lub r6wnbwazny dokument,

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

wymagafr normy PN-EN16147:2017-04 ,,Pompy ciepta ze sprq2arkami o.napqdzie elektrycznym -
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Badanie, raport oceny iwymagania dotyczqce oznakowania pomp ciepta do przygotowania cieptej

wody uzytkowej" lub r6wnowa2ne,

32. W celu potwierdzenia, ze oterowane oiwietlenie uliczne solarne odpowiada wymogom okre6lonym przez

zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

. certyFikatu wydanego prcezjednostkq notyfikowanE w UE lub deklaraciq zgodnoSci z wymogami

dyrektyw Unii Europejskiej ora zkarty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oterowany

produkt wymagafr technicznych stawianych w niniejszej SIWZ wrazz zatEcznikiem nr 4 do SIWZ

(dokumentacja techniczna) lub r6wnowazny dokument.

33. W celu potwierdzenia, 2e oFerowane o5wietlenie uliczne hybrydowe odpowiada wymogom okreSlonym

przez zamawiajqcego, wymaga siq od wykonawcy posiadania:

. certyFikatu wydanego przezjednostkq notyFikowanq w UE lub deklaraciq zgodno6ci z wymogami

dyrektyw Unii Europejskiej orazkarty katalogowej potwierdzajqcej spetnianie przez oterowany

produkt wymagafr technicznych stawianych w niniejszej SIWZ wrazz zatqcznikiem nr 4 do SIWZ

(dokumentacja techniczna) lub r6wnowazne.

34. W przypadku uzycia w SIWZ lub zatqcznikach odniesieir do norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specytikacji technicznych isystem6w reterencji technicznych, o kt6rych mowa w art.30 ust. 1 pkt

2 ust. 3 ustawy PZP zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzywania r6wnowa2ne opisywanym. Wykonawca

analizujqc dokumentacjq powinien zalo2y(,2e ka2demu odniesieniu, o kt6rym mowa w art.30 ust. 1 pkt

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

ROZDZIAT IV. TERMIN WYK(INANIA ZAM(lWIENIA

Zamawiajqcy wymaga, aby zam6wienie zostato zrealizowane najp6lniej w terminie do 30 kwietnia 2020
r.

RozDzrAr \,. WARUNKT uDztAtu I''l P0STIP0WANtu

1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq Wykonawcy, kt6rzy;

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

2) spetniajq warunki udziatu w postqpowaniu dotyczqce:

A. I czqici zam6wienia (dostawa i montai instalacji do c.w.u.):
a) sytuacji ekonomicznej lub tinansowej. Wykonawca spetni warunek je2eli wykaze, ze:

i, posiada Srodki finansowe w wysoko6ci co najmniej 7 000 000,00 zt lub posiada

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

ii. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno6ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia
powinna wynosid minimum,T 000 000,00 zt.

WartoSci i dane ekonomiczne i Finansowe przedstawione Wzez Wykonawcq majq
potwierdzidspetnianie przez Wykonawcq warunk6w okre6lonych przez Tamawiajqcego

powyzej w niniejszym punkcie. Jezeli Wykonawca przedstawi wartoSci idane ekonomiczne

w innejwalucieniz PLN, w6wczas Zamawiajqcy dokona przeliczenia wedtug 6redniego kursu

NarodowegoBanku Polskiego INBP] obowiqzujqcego w dniu publikacji ogtoszenia' o

zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieir Publicznych



sPrcYfl KAcrA'.3lTlrr,'l.yjiiilK0w zAM0wrrNrA

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

i. zrealizowat:

- co najmniej jednq dostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajEcq na dostawie i monta2u 200 instalacji kolektor6w stonecznych do

c.w.u. o warto6ci min. 2 000 000,00 zt(nie dopuszcza sig sumowanie mniejszgch,

czqstkowgch dostaw objqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniami)w okresie ostatnich

trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofer[, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci
jest krotszy - w tym okresie,

- co najmniej jednqdostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia tj.
polegajqcq na dostawie imonta2u 100 powietrznych pomp ciepta do c.w.u. o

warto6ci min. 1 000 000,00 zl (nie dopuszczo siq sumowanie mniejsztlch, czqstkowgch

dostaw objgtgch odrgbngmi umowami lub zleceniamr)w okresie ostatnich trzech lat przed

uptywem terminu sktadania otert, a je2eli okres prowadzenia dziatalno(ci jest k16tszy - w
tym okresie,

ii. skieruje do realizacji zam6wienia:

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

do6wiadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadajqcej zakresem

przedmiotowi zam6wienia tj. polegajqcej na dostawie i montazu min. 200 instalacji
kolektor6w stonecznych do c,w.u, o warto6ci min, 2 000 000,00 zt.

03)Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepta do c.w.u. posiadajqcy

do6wiadczenle w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadajqcej zakresem

przedmiotowi zam6wienia tj. polegajqcej na dostawie i montazu min. 100
powietrznych pomp clepta do c.w.u. o warto6ci min. 1 000 000,00 zt

04) Kierownika rob6t budowlanych braniy sanitarnej tzn. osobq posiadajqcq

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

kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno6ci, wydane na podstawie wcze5niej

obowiqzujqcych przepis6w* oraz co najmniej 5 letnie doiwiadczenie zawodowe

(liczone od dnia uzyskania uprawniefr budowlanych) na stanowisku kierownika
budowy lub rob6t.

05)Kierownika rob6t budowlanych bran2y elektroenergetycznej tzn.

osobqposiadajqcquprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoici instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi elektrycznych
ielektroenergetycznych lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w tej specjalno(ci, wydane na podstawie wczeSniej obowiqzujqcych
przepis6w* oraz co najmniej 3letnie do6wiadczenie zawodowe (liczone od dnia
uzyskania uprawniei budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub rob6t.

06)Kierowania robotami budowlanymi bran2y konstrukcyjnej tzn. osobq

posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej lub inne wazne uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w tej specjalno5ci, wydane na podstawie wcze6niej

obowiqzujqcych przepis6w* oraz co najmniej 3 letnie do6wiadczenie zawodowe

(liczone od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) na stanowisku kierownika
budowy lub rob6t.
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Zamawiajqcy dopuszcza t4czenie poszczeg6lnych Funkcji pod warunkiem spelnienia przez osobq

tqczqcq Funkcjq wszystkich warunk6w wymaganych dla tych Funkcji.

*Wszystkie osoby bqdqce obywatelami kraj6w cztonkowskich Unii Europejskiej, kt6re Wykonawca

wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia i od kt6rych wymagane sq

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

wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej Funkcji technicznych w budownictwie w zakresie

przedmiotu niniejszego zam6wienia zgodnie z Ustawq z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania

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

poz. 65).

Posiadane przezwlw Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny byi
zgodne z ustawq z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 1202) oraz

aktualnym obowiqzujqcym Rozporzqdzeniem Ministra InFrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze6nia

2014 r. w sprawie samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r,, p02.1278
z p6i6. zmn.),

Zamawiajqcy uzna Osoby, kt6re posiadajq uzyskane przed dniem wej6cia w 2ycie ustawy z dnia 7

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

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zam6wienia, do petnienia

samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tych

Funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajqce przedmiotowy warunek.

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

i. posiada Srodki finansowe w wysoko5ci co najmniej 300 000,00 zt lub posiada

zdolnoid kredytowq w wysokoici co najmniej 300 000,00 zt.

ii, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno6ci zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia
powinna wynosid minimum 300 000,00 zt.

Warto(ci i dane ekonomiczne i Finansowe przedstawione Wzez Wykonawcq majq
potwierdzii spetnianie przez Wykonawcq warunk6w okre6lonych przez Tamawiajqcego

powyzej w niniejszym punkcie. Je2eli Wykonawca przedstawi warto5ci idane ekonomiczne

w innej walucie niz PLN, w6wczas Zamawiajqcy dokona przeliczenia wedtug (redniego

kursu Narodowego Banku Polskiego [NBP] obowiq,zujqcego w dniu publikacji ogtosz€nia o

zam6wieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych.

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

i. zrealizowat:

- co najmniej jednq dostawq odpowiadajqcq zakresem przedmiotowi zam6wienia
tj. polegajqcq na dostawie i monta2u 20 latarni o6wietlenia ulicznego solarnego
i/fub hybrydowego o wartbSci min. 150 000,00 zl (nie dopuszcza sig sumowonie

mniejszgch, czqstkowgch dostow objqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniami)w okresie

ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania oFert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalno6ci jest k16tszy - w tym okresie.

ii. skieruje do realizacji zam6wienia:
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01) Kierownika rob6t budowlanych bran2y elektroenergetycznej tzn, osobq

posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno6ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w tej specjalno6ci, wydane na podstawie wcze6niej obowiq,zujqcych

przepis6w* oraz co najmniej S letnie do6wiadczenie zawodowe (liczone od dnia

uzyskania uprawnien budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub rob6t.

02) Kierowania robotami budowlanymi bran2y konstrukcyjnej tzn. osobq

.. posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej lub inne wa2ne uprawnienia do

: ffii.1Uil:; T H:nY T::,: Tiffili T il i#f 11,il', JJ.',.H X""'J#
(liczone od dnia uzyskania uprawnieir budowlanych) na stanowisku kierownika

budowy lub rob6t,

Zamawiajqcy dopuszcza tEczenie poszczeg6lnych tunkcji pod warunkiem spetnienia przez osobq

tqczqcq tunkcjq wszystkich warunk6w wymaganych dla tych Funkcji.

*Wszystkie osoby bqdqce obywatelami kraj6w cztonkowskich Unii Europejskiej, kt6re Wykonawca

wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod kt6rych wymagane sq

uprawnienia budowlane, winny posiadat decyzjq w sprawie uznania wymaganych kwaliFikacji do

wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej tunkcji technicznych w budownictwie w zakresie

przedmiotu niniejszego zam6wienia zgodnie z Ustawq z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania

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

poz. 65),

Posiadane przezwlw Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny byt

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

aktualnym obowiqzujqcym Rozporzqdzeniem Ministra InFrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze6nia

2014 r. w sprawie samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U . 2014 r., poz. 1278

z p6ift. zmn.).

Zamawiajqcy uzna Osoby, kt6re posiadajq uzyskane przed dniem wejScia w zycie ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zam6wienia, do petnienia

samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tych

tunkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajqce przedmiotowy warunek.

2. Zamawiajqcy moie, na ka2dym etapie postqpowania, uzna6, 2e wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnoSci, jeieli zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiqwziqcia gospodarcze wykonawcy mo2e mied negatywny wptyw na realizacjq
zam6wienia.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz. V. 1.2) A-B lit.
a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czqici, polegat na zdolno5ciach technicznycholub zawodowych lub sytuacji tinansowej lub ekonomicznej

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

4, Zamawiajqcy jednocze6nie intormuje, i2 ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa w rozdz. V. 3, niniejszej

SIWZ wystqpi wytqcznie w przypadku kiedy:

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

zamawiajEcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowat niezbqdnymi zasobami .tych

11
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podmiot6w, w szczegolno6ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

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

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

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

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

W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalitikacji zawodowych lub

do6wiadczenia, wykonawcy mogE polegai na zdolno(ciach innych podmiot6w, je6li podmioty te
zrealizujq roboty budowlane lub ustugi, do realizacji kt6rych te zdolnoici sEWymagane.

R0ZDZIAI Va. PODSTAWY WYKIUCZINIA. 0 KT0RYCH M0WA W ART. 24 UST. 5

Dodatkowo Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w postqpowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego majqtku lub sqd

zarz4dzil likwidacjq jego majqtku w trybie art,332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U.22015t.pol,978,1259,1513,1830 i1844 otazz2016r. poz.615zp62ft.
zmn.) lub kt6rego upadtoSi ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogtoszeniu upadto5ci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidacjq majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzit likwidacjq jego majqtku w trybie

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto6ciowe (Dz. U, 22015 t. poz.233,978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz, 615 z p6i6. zmn.);

2\ kt6ry w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwo6i, w

szczeg6lno6ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie wykonat
lub nienalezycie wykonat zam6wienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocq stosownych

6rodk6w dowodowych;

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

reprezentowania wykonawcy pozoslajq w relacjach okre6lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP

z:

a) zamawraJqcym,

b) osobamiuprawnionymidoreprezentowaniazamawiajqcego,

c) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, kt6rezlo2yly o5wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 17 ust.2a.

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronno(ci po stronie zamawiajEcego w inny spos6b niz

przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postqpowaniu;

4) kt6ry, z ptzyczyn lezqcych po jego stronie, nie wykonat albo nienale2ycie wykonat w istotnym stopniu

wcze6niejszq umowQ w sprawie zam6wienia publicznego lub umowq koncesji, zawartq z

zamawiajqcym, o kt6rym mowa w art.3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwiqzania

umowy lub zasqdzenia odszkodowania;

5) bqdqcego osobq fizycznq, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika

lub wykroczenie przeciwko 6rodowisltu, je2eli za jego popetnienie wymierzono karq aresztu,

ograniczenia wolnoSci lub karq grzywny nie ni2szq ni2 3000 ztotych;

6) jezeli urzqdujEcego cztonka jego organu zarzqdzlqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6tki w sp6tce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6tce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt6rym mowa w pkt 5;
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wobec kt6rego wydano ostatecznq decyzjq administracyjnE o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z

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

wymierzono tq decyzjq karq pieniqznq nie nizszq ni2 5000 ztotych;

kt6ry naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatno6ci podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne

lub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocE stosownych 5rodk6w dowodowych,

z wyjqtkiem przypadku, o kt6rym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca

dokonat ptatno6ci naleznych podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

wrazz odsetkami lub grzywnami lub zawart wiq,zqce porozumienie w sprawie sptaly tych nalezno6ci.

RozDztAt l/t. WYKAZ oswtADczEN LUB D0KUMENT0WW, p0TWtERDZAJACYCH SPEINtANtt

WARUNKoW UDZtAtU W P0STEP0WANTU 0RAZ BRAK P0DSTAW D0 WYKTUCZENtA

Wykonawca do oFerty zobowiqzany jest zlo|y{ aklualne na dziefr sktadania otert, oSwiadczenie

stanowiqce wstqpne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spetnia warunki udziatu w postqpowaniu,

OSwiadczenie, o ki6rym mowa w pkt 1 (w tormie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam6wienia

sporzqdzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre6lonego w rozporzEdzeniu

Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24lUE,

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

elektronicznej opatrzonej kwaliFikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami okreSlonymi

w rozdz. Vll niniejszego SIWZ .

Szczeg6iowe inFormacje zwiq,zane z zasadami i sposobem wypetnienia JEDZ, znajdujq siq tak2e w
wyja6nieniach Urzgdu Zam6wieir Publicznych, dostqpnych na stronie Urzqdu, w Repozytorium Wiedzy,

w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia.

W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w ,,JEDZ" o kt6rym mowa w
rozdz. Vl. pkl 1 niniejszej SIWZ sktada ka|dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie.

Dokument ten ma potwierdzai spetnianie warunkow udziatu w postqpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w kt6rym kaldy z Wykonawc6w wykazuje spetnianie warunk6w udziatu

w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku islnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby -
warunk6w udziatu w postqpowaniu skiad jednolite dokumenty dotyczqce takze tych podmiot6w, JEDZ

powinien byi wypetniony wytqcznie w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasob6w podmiotu

trzeciego (dot. spetniania warunk6w udziatu w postqpowaniu), OSwiadczenia podmiot6w

udostqpniajqcych potencjat sktadane na Formularzu )EDZ powinny miei Formq dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalitikowanym podpisem elektronicznym Wzezka2dy z tych podmiot6w

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

Nalezy je przesta( w postaci elektronicznej opatrzonej kwaliFikowanym podpisem elektronicznym,

zgodnie z zasadami okre6lonymi w Rozdz. Vll SIWZ.

Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oFerta zostata najwy2ej

oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie k16tszym ni2 10 dni, aktualnych na dziefr ztozenia

nastqpujqcych o6wiadczen lub dokument6w:

a) Intormacjq banku lub sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej potwierdzajqcej wysokoSi

posiadanych 6rodk6w tinansowych lub zdolno5e kredytowq Wykonawcy, w wysokoSci

odpowiadaj4cej oFerowanej czqici zam6wienia - wystawionq nie wczeSniej ni2 1 miesiqc przed

upiywem terminu sktadania oFert;

5.
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b) Dokument potwierdzajqcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno(ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno6ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sumq gwarancyjnq

w wysoko6ci odpowiadajqcej oFerowanej czq(ci zam6wienia,
c) wykaz dostaw [ieden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych otertq wsp6lnq -

sporzqdzony wedtug zatqcznika nr 5 do SIWZ), w przypadku Swiadczeir okresowych lub

ciqgtych 16wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3lat przed uptywem terminu sktadania
oFert albo wniosk6w do dopuszczanie do udzialu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia

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

wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy zostaty wykonane, oraz zalqczeniem

dowod6w okre(lajqcych czy te dostawy zoslaty wykonane lub sq wykonywane nalezycie, przy

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

podmiot, na ftecz kt6rego dostawy byty wykonywane, a w przypadku 6wiadczeh okresowych

lub ciqgtych sq wykonywane, a )e2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - o5wiadczenie wykonawc!; w

przypadku 6wiadczen okresowych lub ciqgtych nadal wykonywanych reterencje bqdl inne

dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny by( wydane nie wcze6niej niL3
miesiqce przed uptywem terminem sktadania oFert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu

w postqpowaniu;

d) wykaz os6b (.1eden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych oFertq wsp6lnq -
zgodnie z zatqcznikiem nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcq do realizacji

zam6wienia publicznego, wraz z intormacjq na temat ich kwaliFikacji zawodowych, uprawniefi,

doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takze

zakresu wykonywanych przez nie czynno5ci oraz intormacjE o podstawie dysponowania tymi

osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postqpowaniu Zamawiajqcy

wezwie wykonawcq, kt6rego oterta zostata najwy2ej oceniona, do zlozenia w wyznaczonymterminie,

nie k16tszym ni2 10 dni, aktualnych na dziefr zto2enia nastqpujqcych o(wiadczeir lub dokument6w:

a) odpisu z wta6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji iintormacji o dziatalno5ci

gospodarczej, jezeli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust,5 pkt 1 ustawy;

b) za5wiadczenie wta6ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzajEce, ze wykonawca nie

zalega z optacaniem podatk6w, wystawionego nie wczeSniej niz 3 miesiqce przed uptywem

terminu sktadania oFert lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtaSciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych nalezno6ci wtaz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnoSci uzyskat przewidziane prAwem

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

wykonania decyzji wta6ciwego orgaDU;

c) zaSwiadczenie wta6ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczefr

Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu

potwierdzajqcego,2e wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze5niej ni23 miesiqce przed uptywem terminu

sktadania ofert, lub innego, dokumentu potwierdzajqcego, 2e wykonawca zawart
porozumienie z wtaSciwym organem w sprawie sptat tych nalezno(ci wrazz ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoSci lub wstrzymanie w cato6ci wykonania

decyzli wtaSciwego organ u;

d) inFormacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre5lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14

i 21 ustawy pzp otaz, odno(nie skazania za wykroczenie na karq aresztu, w zakresie
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okre6lonym przez zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp,

wystawionej nie wcze6niej ni2 5 miesiqcy przed uptywem terminu sktadania oFerl;

o6wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub

ostatecznej decyzli administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, optat lub sktadek

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub

decyzli - dokument6w potwierdzajqcych dokonanie piatno6ci tych nalezno(ci wtaz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiq2qcego porozumienia w sprawie

sptat tych nalezno6ci;

oSwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem 6rodka zapobiegawczego

zakazu ubiegania siq o zam6wienia publiczne;

oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sqdu skazujqcego za

wykroczenie na karq ograniczenia wolnoici lub grzywny w zakresie okre6lonym Wzez
zamawiajqcego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;

oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decy4i administracyjnej
o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa pracy, prawa ochrony (rodowiska

lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okre6lonym przez zamawiajqcego na

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

oSwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatk6w i optat lokalnych, o kt6rych

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.22016
t. poz. 716 z p62n. zm\.

7. W celu potwierdzenia, 2e oterowane dostawy odpowiadajq wymaganiom okre6lonym przez

zamawiajqcego Zamawiajqcy wezwie Wykonawcq, kt6rego oFerta zostata najwy2ej oceniona, do

ztozenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 10 dni, aktualnych na dziei ztozenia

nastqpujqcych dokumen t6w:

a) (dla I czq6ci zam6wienia - kolektora stonecznego) certytikatu zgodnosci z normq PN-EN

12975-1 ,,Stoneczne systemy gtzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne - Czei( 1:

Wymagania og6lne" wtazze sprawozdaniem z badafr kolektor6w przeprowadzonych zgodnie

z normE PN-EN 12975-2,,Stoneczne systemy gtzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne

- Czqs( 2: Metody bada6" lub PN-EN lS0 9806 ,,Energia stoneczna - Stoneczne kolektory

gtzewcze - Metody bada6" lub europejskiego znak jakoSci ,,Solar Keymark", nadanego przez

wta6ciwq akredytowanq jednostkq certyti kuj qcq lub r6wnowazny dokumen t.

(dla lczq6ci zam6wienia - dla grupy pompowej kolektora stonecznego) karty katalogowej

potwierdzajqcej spetnianie przez oFerowany produkt wymagafi technicznych stawianych w

niniejszej SIWZ, deklaracjq zgodno6ci oraz dla naczyfr do wody uzytkowej atest higieniczny

PZH lub rownowazny dokument potwierdzajEcy pozytywnq ocenq higienicznq lub

16wnowazne.

(dla I czq5ci zam6wienia - dla pomp ciepta) etykieta energetyczna zgodnie z Rozporzqdzeniem

delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r otazz Rozporzqdzeniem

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

ramy etykielowania energetycznego i uchylajqcym dyrektywq 2010/30/UE, potwierdzajqca

sezonowE etektywno6i energetycznq ogrzewania pomieszczefi w klasie A lub r6wnowazny

dokumen t.

(dla I czq6ci zam6wienia - dla pomp ciepta) potwierdzonych badair przez niezalezne od

producenta akredytowane laboratorium, na spetnianie wymagafi normy PN-EN'16147:2017-

04 ,,Pompy ciepta ze sprqzarkami o napqdzie elektrycznym - Badanie, raport oceny i

e)

h)

b)

c)

If,
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wymagania dotyczqce oznakowania pomp ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej"

lub r6wnowazne,

e) (dla ll czq6ci zam6wienia - o6wietlenia ulicznego solarnego i hybrydowego) certyFikat wydany

przez jednostkq notytikowanE w UE lub deklaracjq zgodno6ci z wymogami dyrektyw Unii

Europejskiej oraz kartq katalogowa potwierdzajqcq spetnianie przez oFerowany produkt

wymagafr technicznych stawianych w niniejszej SIWZ lub r6wnowa2ny dokument.

Jezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

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

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

siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze:

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

albo ze zawart porozumienie z wta6ciwym organem w sprawie sptat tych naleznoSci w'az z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze96lno6ci uzyskat przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozto2enie na raty zalegtych ptatno5ci lub wstrzymanie w cato6ci

wykonania wta6ciwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto6ci,

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

inny r6wnowazny dokument wydany przez wta6ciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w
kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

kt6rej dotyczy inFormacja albo dokument, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust, 1 pkt 13, 14 i21

oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP.

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 8 ppkt 1) lit. b) i pkt 8 ppkt 2)powinny byi wystawione nie wcze6niej

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

powinien byi wystawiony nie wcze6niej niz 5 miesi4ce przed uptywem tego terminu.

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

ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 8, zastqpuje

siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem, lub

o6wiadczenie osoby lub os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej

dokument miat dotyczy(., zlo2one przez notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym

albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wta6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub

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

9 stosuje siq.

W przypadku w4tpliwo6ci co do tre(ci dokumentu ztozonego Wzez wykonawcq, zamawiajqcy moze

zwr6cii siq do wla6ciwych organ6w odpowiedniego kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub

miejsce zamieszkania lub zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych

inFormacji dotyczqcych tego dokumentu.

Wykonawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majqcej

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazany w

pkt 6lit. d) sktada dokument, o kt6rym mowa w pkt 8 ppkt 2) w zakresie okre(lonym w art.24 ust.

1 pkt 14i21 oraz ust, 5 pkt 6 ustawy PZP. )e2eli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba,

kt6rej dokument miat dotyczyi, nie wydaje siq takich dokument6w, zastqpuje siq go dokumentem

zawierajqcym o6wiadczenie tej osoby zlo2ony przed notariuszem lub przed organem sqdowym,

administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wta6ciwym ze wzglqdu

na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o kt6rym mowa w pkt 9 (pierwsze zdanie) stosuje siq.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie
informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaie zamawiajqcemu
o6wiadczenie (z wykorzystaniem zatqcznika nr 7 do SIWZ) o przynale2no6ci lub biaku
przynale2noSci do tej samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

11.
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PZP" Wraz ze zlo2eniem oiwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, ie powiqzania
z innym wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia - powyzszy dokument nalezy przestai za po6rednictwem PlatFormy, popftez zaktadkq
,, Koresponden cja".

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporzEdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r, w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze zqdai zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz, U. 220i6 r., poz. j126).

Jezeli wykonawca nie zto2y o(wiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz. Vl. 1. niniejszej SIWZ, oSwiadczefi
lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoici, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pZp, lub
innych dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o:iwiadczenia lub dokumenty sq
niekompletne, zawierajq btqdy lub budzq wskazane pftez zamawiajqcego wqtpliwoSci, zamawiajqcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminieprzezsiebie wskazanym, chyba 2e mimo
ich ztozenia oterta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byioby uniewaznienie
postqpowania.

Wymagana Forma sktadanych dokument6w:
1) Dokumenty lub o6wiadczenia sktadane sq w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

w elektronicznej kopii dokumentu lub o6wiadczenia po6wiadczonej za zgodno(i z oryginatem,
2) PoSwiadczenia za zgodno56 z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego

zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie
zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w lub oSwiadczen, kt6re
ka2dego z nich dotyczq.

3) Po6wiadczanie za zgodno6( z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub oiwiadczenia, o kt6rej
mowa w ppkt 1)powy2ej., nastqpuje przy uzyciu kwalitikowanego podpisu elektronicznego.

RozDzlAt vll. INF0RMAGJE 0 sP0s0Brr P0R0zuMtEWANtA StI ZAMA]V|AJACEG.0 Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA tlSWIADCZEt't I DtlKUMENTOW, A TNTZT

lVsKAzANlE 0sdB UPRAWNtoNYcH D0 poRozuMtEWANtA stE z wyKoNAWcAMl

Komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami, w szczeg6lnoSci sktadanie oFert oraz
o5wiadczefi, w tym o6wiadczenia sktadanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zam6wienia, sporzqdzonego zgodnie z wzorem standardowego Formularza okre6lonego w
rozporzqdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24lUE, zwanego dalej ,,JEDZ" odbywa siq przy uzyciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej tj. za
pomocq Plattormy zakupowej, o kt6rej mowa w Rozdz. ll pkt 4 niniejszego slwZ.
W przedmiotowym postqpowaniu Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6i przekazywania sobie przez
strony postqpowania o6wiadczefi, wniosk6w, zawiadomien oraz inFormacji elektronicznie za
po(rednictwem Plattormy znajdujqcej siq pod adresem; https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl w
zaktadce,,Korespondencja".
Za datq wptywu o6wiadczen, wniosk6w, zawiadomiei oraz intormacji przyjmuje siq datq ich
ztozenia/wystania na Plattormie.
0g6lne zasady korzystania z Plattormy:

4.l.zgIoszenie do postqpowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Gminy Sierakowice; h ttps://gm in as ierakowice.ezam awiajacy. pl, lu b

h ttps://on eplace.m arketplan et,pl.

4.2.Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystqp do postqpowania" zostanie przekierowany do strony
h!!p-s/1pne-plaq-e.matketp-lane!,p[, gdzie zostanie powiadomiony o mozliwo(ci zalogowania lub
do zato2enia bezptatnego konta. Wykonawca zaktada konto wykonujqc kroki procesu

15.

1

3.

4
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rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasto, nastqpnie powtarza hasto, wpisuje

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

4.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W zwiqzku z tym
Zamawiajqcy zaleca Wykonawcom uwzglqdnienie czasu niezbqdnego na rejestracjq w
procesie ztoienia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wtazz potwierdzeniem ztozenia wniosku rejestracyjnego otrzyma intormacje, o

mo2liwo6ci przyspieszenia procedury zatozenia konta, w6wczas nale2y skontaktowae siq pod

numerem teletonu podanym w ww, potwierdzeniu.

4.4.Pp zatozeniu konta Wykonawca ma mozliwo:ii zto2enia OFerty w postqpowaniu. Komunikacja

miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami, w szczeg6lno6ci zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane sq w tormie elektronicznej za po(rednictwem Plattormy Zakupowej. Za datq

przekazania zawiadomiei oraz intormacji przyjmuje siq datq ich wystania za po:irednictwem

zaktadki,,Korespondencj a".

Wykonawca mo2e zwr6cii siq do Zamawiajqcego o wyja6nienie tre6ci SIWZ. Wniosek nalezy przestai

za po6rednictwem Plattormy Zakupowej przez opqq 'ZADAJ PYTANIE' lub przy uzyciu zakladki

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

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

temat i tre6i/przedmiot pytania, po wypetnieniu wskazanych p6l wraz z wymaganym kodem

werytikujqcym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDZ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie

wystania pytania popftez komunikat systemowy "pytanie wystane". ZamawiajEcy udzieli wyja6nieir

niezwtocznie, jednak nie p6lniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania otert, pod warunkiem,

2e wniosek o wyja6nienie tre5ci SIWZ wptynqt do Zamawiajqcego nie p6lniej niz do kofica dnia, w
kt6rym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania otert. Jezeli wniosek o wyja6nienie tre6ci

SIWZ wptynie po uptywie terminu, o kt6rym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyja6niefr,

Zamawiajqcy moze udzielii wyja6nieir albo pozostawii wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu

sktadania otert nie wptywa na bieg terminu skfadania wniosku o wyjaSnienie tre5ci SIWZ.

Tre6i pytafr (bez ujawniania 116dta zapytania) wrazz wyja(nieniami bqdZ inFormacje o dokonaniu

modyFikacji SIWZ, Zamawiajqcy przekaze Wykonawcom za po6rednictwem Plattormy Zakupowej.

Zamawiajqcy intormuje, i2 w przypadku jakichkolwiek wqtpliwo6ci zwiqzanych z zasadami

korzystania z PlatFormy, Wykonawca winien skontaktowai siq z dostawcq rozwiqzania

teleinFormatycznego PlatForma zakupowa Gminy Sierakowice tel. +48 22 576 87 90 (inFolinia

dostqpna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Zamawiajqcy zgodnie z S 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie u2ycia 6rodk6w

komunikacji elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego oraz udostqpnienia

i przechowywania dokument6w elektronicznych (Dz,U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej

,,Rozporzqdzeniem" okreSla dopuszczalny tormat kwalitikowanego podpisu elektronicznego, jako:

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

8.2. dopuszcza siq podpisanie dokument6w w Formacie innym ni2,,pdF", wtedy bqdzie

wymagany oddzielny plik z podpisem. W zwiq,zku z tym Wykonawca bqdzie zobowiqzany

zalqczy( oddzielny plik z podpisem.

Zamawiajqcy, zgodnie z S 3 ust.3 ww. Rozporzqdzenia okre(la niezbqdne wymagania sprzqtowo-

aplikacyjne umozliwiajqce pracq na Plattormie Zakupowej tj.:

9.1. Staty dostqp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo6ci nie mniejszej ni2 512

kb/s;

9.2. Komputer klasy PC lub MAC, o nastqpujqcej konFiguracji: pamiqi min 2GB Ram,

prQcesor Intel lV 2GHZ, jeden z system6w operacyjnych - MS Windows 7 , Mac 0s x 1

0.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

9.3. Zainstalowana dowolna przeglqdarka internetowa obstugujqca TLS 1.2, najlepiej w

najnowszej wersji w przypadku lnternet Explorer minimalnie wersja 10.0;

6
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9.4. Wtqczona obstuga JavaScript;

9,5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujqcy pliki w tormacie.pdF,
10. Zamawiajqcy okreSla niezbqdne wymagania sprzqtowo-aplikacyjne umozliwiajqce prawidtowe

ztozenie kwaliFikowanego podpisu elektronicznego:

10.1. Rekomendowanq przeglqdarkq do ztozenia oFerty jest MS lnternet Explorer lub Firefox w
wersji wpieranej przez producenta,

10.2. Uruchomienie oprogramowania do sktadania podpisu wymaga r6wniez zainstalowania
Java w wersji 1.8,0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalajqce na

. przyjmowanie przez uzytkownika sesyjnych plik6w cookie oraz obstugujqcej szyFrowanie.

Konieczne jest r6wniez dodanie adresu witryny platformy eZamawiajqcy

(ezamawiajqcy.pl) do wyjqtk6w (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnieir
administracyjnych na komputerze.

10.3. Zainstalowanie dedykowanego komponentu SzaFir SDK oraz aplikacjq SzaFir Host, kt6ry

odpowiada za obstugq , tunkcjonalno5ci podpisu elektronicznego w plattormie

eZamawiajqcy. Rozszerzenie Szatir SDK mozna pobrai np" na stronie

h!!p/lUryW-ele_!!t_o_nrfary_p__o_dptS.p_UjnfplmaEjelapltXaCJe/. Po zainstalowaniu rozszerzenia

SzaFir SDK oraz aplikacji SzaFir Host nale2y przetadowai biezqcq stronq,

10.4. Przed uruchomieniem platFormy eZamawiajqcy, w pierwszej kolejno5ci nalezy podtqczyi

czytnik z kartq kryptograFicznq do komputera.

11. Intormacje dotyczqce odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdq Pafrstwa na stronie:
h!!psllqneplae qmatle!pf ane!,p-Upr-zy-Ba!ui ,s!an-ow-iskp-:p,c-wylqnuiaq:pqrLrz"src-kroJi.
12, Zamawiajqcy zgodnie z S 3 ust.3 ww. Rozporzqdzenia, okre6la dopuszczalne formaty przesytanych

danych tj. plik6w o wielko6ci do 100 MB w tormatach: txt, rtF, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,

docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tiF, titF, geotiFF, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,

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

XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

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

czasu odbioru danych tj.:

13.1. Plik zatqczony Wzez Wykonawcq na Plattormie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyFrowany - format kodowania UTF8. Mo2liwo6i otworzenia pliku dostqpna jest

dopiero po odszytrowaniu przezZamawiajqcego po uptywie terminu sktadania oFert.

14.)znaczenie 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. Oryginal dokumentu wadium (porqczenia lub gwarancji), opatrzonego kwaliFikowanym
podpisem elektronicznym os6b upowaznionych do jego wystawienia, Wykonawca sktada zatqczajqc

na Platformie w zaktadce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument".
15.2. Jezeli oryginat dokumentu wadium (porqczenia lub gwarancji) nie zostat sporzqdzony w
postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca sporzqdza iprzekazuje elektronicznq kopiq

posiadanego dokumentu wadium, opatrzonego kwaliFikowanym podpisem elektronicznym,

Wykonawca sktada zatqczajqc na Platformie w zaktadce ,,0FERTY" - poprzez wybranie polecenia

,,dodaj dokument". r

JednoczeSnie Zamawiajqcy intormuje,2e przepisy ustawy PZP nie pozwalajq na jakikolwiek inny kontakt
- zarowno z Zamawiajqcym jak iosobami uprawnionymi do porozumiewania siq z Wykonawcami - niz

wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ,Oznacza to, ze Zamawiajqcy nie bqdzie reagowat na inne Formy

kontaktowania siq z nim, w szczeg6lno6ci na koniakt teletoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
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SPTCYFIKACJA ISIOTNYCH WARUNKIiW ZAM6WITNIA

sut.271.3.2019

RozDztAt \'ilt. WYMAGANtA D0TYCZACE WADTUM

1. Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium na poszczeg6lne czq6ci:

1) Dla czq6ci lzam6wienia (dostawa imontaz instalacji do c.w.u.) w wysoko6ci 200 000,00 zt
(stownie: dwie6cie tysiqcy 00/100 ztotych).

2\ Dla czq6ci ll zam6wienia (dostawa i montaz latarni o6wietlenia ulicznego) w wysoko(ci 8 000,00 zt

(stownie: osiem tysiqcy 00/100 ztotych).

2. Wadium mo2e byi wniesione w:

1) pieniqdzu;

2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej, z tym 2e

porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqznym;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) gwarancjach bankowych;

5) porqczeniach udzielanychprzez podmioty, o kt6rych mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawyzdnia9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U.22007 r. Nr42

poz,275 z p62n. zm.)

3. Wadium w Formie pieniqdza nalezy wnieSi przelewem na konto w Banku Sp6tdzielczym w
Sierakowicach,nr rachunku: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem na przelewie:

,,Wadium w postqpowaniu 5UE.271.3.2019 /Modernizacja instalacji cieptej wody u2ytkowej
poprzez dostawq i montai instalacji kolektor6w stonecznych, powietrznych pomp ciepta wraz
z budowq o5wietlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i

Sulqczyno, czq56 | i ll lub czq6d I lub czq6d ll".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastqpuje z chwilq uznania Srodk6w pieniqznych na

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

terminu sktadania otert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin

sktadania oFerl).

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

1) pieniqznej - dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostat zat4czony do oFerty;

2) innej niz pieniqdz - dokument zostat zatqczony zgodnie z instrukcjq zawartq w rozdziale Vll pkt.
4-
tf,

6. W tre3ci gwarancji/porqczenia winno wynikai bezwarunkowe na ka2de pisemne zqdanie zgloszone przez

Zamawiajqcego w terminie zwiqzania oFertq, zobowiqzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajqcemu
petnej kwoty wadium w okoliczno(ciach okre(lonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy PZP.

7, W tre6ci gwarancji/porqczenia nieuprawnione sqzapisy m6wiqce o jej wyga6niqciu w przypadku zwrotu

orygina+u dokumentu.

8. OFerta wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w spos6b nieprawidtowy zostanie odrzucona.

9. 0koliczno(ci izasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy okreSla ustawa PZP.

R()zDzrAr rx. TTRMTN zwr4zANrA 0FERTA

1, Wykonawca bqdzie zwiqzany otertq przezbkres 50 dni. Bieg terminu zwiq,zania otertq rozpoczyna siq

wtazz uptywem terminu sktadania oFert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca moze przedtuzyi termin zwiqzania otertq, na czas niezbqdny do zawarcia umowy,

samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego,z tym, ze Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na

3 dni przed uptywem terminu zwiqzania otertq, zwr6ci( siq do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na

przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak ni2 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania otertq nie powoduje utraty wadium.
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Przedtuzenie terminu zwiEzania oFertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu

wa2no6ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony

okres zwiqzania oFertq. Jezeli przedtu2enie terminu zwiqzania otertq dokonywane jest po wyborze

oFerty najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, kt6rego oterta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

R(IZDZIAT X. ()PIS SP(IS()BU PRZYG()T()WYWANIA (lFERT

Wykonawca mo2e zlo2yt lylko jednq otertq.

0Ferta musi byi zabezpieczona wadium.
OFerta musi zawierat nastqpujqce o6wiadczenia i dokumenty:

3.1. Formularz oferty,sporzqdzony wg wzoru Formularza oterty stanowiqcego zatqcznik nr 1 do

SIWZ. Przedmiotowy zatqcznik nr 1 jest wytqcznie materiatem poglqdowym, stanowiqcym

odwzorowanie tre(ci zawartej w, elektronicznym tormularzu oFerty Platformy zakupowej Gminy

Sierakowice.

zakupowei Gminv Sierakowice. Formularz oterty nie podlega uzupetnieniu na zasadach

regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp;

3.2. Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia (JEDZ) sporzqdzony wg wzoru JEDZ stanowiqcego

zatqcznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotowy zatqcznik nr 2 jest wytqcznie materiatem poglEdowym,

stanowiqcym odwzorowanie tre6ci zawartej w elektronicznym JEDZ Platformy zakupowej Gminy

Sierakowice.

zakupowej Gminy Sierakowice

3.3. zobowiqzanie podmiot6w lrzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na

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

warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz.V.1.2) A-B lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do niniejszego zam6wienia, lub jego czqSci, bqdzie polegaC na zdolno6ciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji Finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,

niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunk6w prawnych (zgodnie z opisem

w rozdziale V pkt. 3 i 4 SIWZ);

3.4. petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o

udzielenie zam6wienia, ewentualnie umowa o wsp6tdziataniu, z kt6rej bqdzie wynikai
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by( ustanowiony do reprezentowania

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

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

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

elektronicznego) wzglqdnie do podpisania innych o5wiadczeir lub dokument6w sktadanych wraz z

otertq, chyba, ze Zamawiajqcy mo2e je uzyskai w szczeg6lno6ci za pomocq bezptatnych i

o96lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lno6ci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy o

intormatyzacji dziatalno6ci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne 8, a Wykonawca wskazat

lo wraz ze ztozeniem oFerty;

3,6, oryginat gwarancji lub porqczenia,oje6li wadium wnoszone jest w innej Formie niz pieniqdz, z

uwzglqdnieniem postanowiei rozdz, Vlll niniejszego SIWZ,

Wykonawca zobowiq,zany jest ztozyi za pofrednictwem Plattormy podpisane przez osoby umocowane

kwalitikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 3.1 - 3.6 niniejszego

rozdziatu,

Wykonawca sktada oFertq zgodnie z wymaganiami okre6lonymi w SIWZ. Tre6i o[erty musi odpowiadai

tre6ci SIWZ.

0terta winna byi sporzqdzona w jqzyku polskim i zto2ona pod rygorem niewaznoSci w postaci

4.

5

6
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elektronicznej za po(rednictwem Platformy dostqpnej pod adresem:

h ttps://gm in asierakowice.ezam awiaiacv. pl.

7. Korzystanie z Plattormy jesl bezptatne.

8. OFerta wtaz z zatqcznikami powlnna byi podpisana prcez osobq upowaznionq do reprezentowania

Wykonawcy, OFerta powinna byi podpisana kwaliFikowanym podpisem elektronicznym przez osobq

uprawnionq, zgodnie z Formq reprezentacji Wykonawcyokre5lonq w rejestrze sqdowym lub innym

dokumencie, wta6ciwym dla danej Formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobq umocowanq (na

podstawie petnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

9. OFertq nalezy zlo2yt na Plattormie pod adresem: LtlpS;lgnita_s_ref_atpwi_ce=qanaWiAjaE.pl. w
zaktadce ,, 0FERTY" do dnia 14.06.2019 r. do godz. 11:50,
9.1. Otertq nalezy zlo2yi w nastqpujqcy spos6b:

9.1.1.Wykonawca sktada OFertq poprzez:

9.1.1.1, wypetnienie elektronicznego Formularza Oterty na PlatFormie zakupowej Gminy

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

9.1.1.2. wypetnienie elektronicznego Formularza )EDZ na Plattormie zakupowej Gminy

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

9.1,1.3. dodanie pozostatych dokument6w (zatqcznik6w) okre6lonych w ninlejszej SIWZ, -
podpisanych kwalitikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane,

Czynno6ci te realizowane sE poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i

wybranie docelowego pliku, kt6ry ma zostai wczytany.

9.1.2.Wykonawca winien opisai zalqcznik nazwq umozliwiajqcq jego identyFikacjQ;

9.1.3.Wykonawca zatqczajqc dokument oznacza, czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi

tajemnice przedsiqbiorstwa" lub opcjq ,,Jawny" - niestanowiqcy tajemnicy przedsiqbiorstwa

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

kon ku rencj i.

9,1. .Wczytanie oFerty wtazz zatqcznikami nastqpuje po1zez polecenie ,,ZIo2ofertq".
9.l.S.Potwierdzeniem prawidtowo zlo|onej Oterty jest komunikat systemowy,,Oferta zlolona

poprawie" oraz wygenerowany raport z zaktadki ,,Oterty",

9.1.6.0 terminie ztozenia Oterty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na

Plattormie.
9.1.7,P0 zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyFrowany. JeSli Wykonawca zamie6cit niewta6ciwy

plik, moze go usunqi zaznaczajqc plik i klikajac polecenie ,,usuri".
9.1.8.Wykonawca sktada oFertq w tormie zaszytrowanej, dlatego tez OFerty nie sqwidoczne do

momentu odszyFrowania ich przez Zamawiajqcego. lch tre6i jest dostqpna w raporcie

oterty generowanym z zaktadki ,,0FERTY".

9.2. Wykonawca moze samodzielnie wycofai zlo2onq przez siebie oFertq. W tym celu w zaktadce

,,OFERTY' nalezy zaznaczy( oFertq, a nastqpnie wybrai polecenie ,,wycoFaj otertq".

9.3. Po uptywie terminu sktadania otert, dodanie 0Ferty (zatqcznik6w) nie bqdzie mozliwe.

10. Tastrze2enie dotyczqce intormacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiors[wa w rozumieniu przepis6w

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiqzany

lest zlo2yi w oFercie w spos6b wyralnie okre6laj4cy wolq ich utajnienia. Dokumenty ,,stanowiqce
tajemnicq przedsiqbiorstwa" powinny zostad zatqczone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym

zaznaczeniem polecenia,,Tajne". Wczytani'e zatqcznika nastqpuje po1zez polecenie,,Dodaj".

ROZDZIAI XI. MIEJSCE (lRAZ TERMIN SKTADANIA I (ITWARCIA OFERT

1. Otertq nalezy zto2y( na PlatFormie pod adresem: hltpSt/lgnhasLelak-owiCe,q_Zamaw_iaiacy,plw
zaktadce,,0FERTY'do dnia 14.06.2019 r. do godz. 11:50.

1,1.0twarcie oFert nastqpi popftez upublicznienie wczytanych na Platformie 0tert w dniu
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14.05.2019 r. o godz, 13:00.

Intormacja z otwarcia Otert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiajqcego

(WWUfSietaKowi e.bi!ilg-tJ-1.1e_t) oraz na Plattormie w zakladce ,,Dokumenty zam6wienia" w Folderze

,,lnFormacja z otwarcia otert" i zawierai bqdzie dane okre6lone w art.86 ust. 5 Pzp.

ROZDZIAI XII. OPIS SP(IS()BU ()BTICZENIA CTNY

Wykonawca okre6la cenq realizacji zam6wienia poprzez wskazanie w elektronicznym tormularzu oFerty

na Platformie zakupowej Gminy Sierakowice tqcznej ceny otertowej brutto za realizacjq przedmiotu

zam6wienia w podziale na dwie czq(ci zam6wienia objqte 162nymi obci4zeniami podatkiem od

towar6w i ustug oraz dodatkowo w ramach czq5ci I zam6wienia wystqpujq r6wniez dwa r6zne

obciq2enia podatkiem od lowar6w i ustug [j. zakres objqty 8% podatkiem VAT, jak r6wnie2 23 %

podatkiem VAT.

Lqczna cena oFertowa brutto musi uwzglqdniai wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu

zam6wienia zgodnie z opisem przedmiolu zam6wienia oraz wzorem umowy okreSlonym w niniejszej

SIWZ, w podziale na dwie pozycje

Cena musi by(: podana i wyliczona wzaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada zaokrqglenia

- ponizej 5 nalezy kofic6wkq pominqi, powy2ej i r6wne 5 nalezy zaokrqglii w 96rq).

Cena oterty winna byt wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Jezeli w postqpowaniu ztozona bqdzie oFerta, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u zamawiajqcego

obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w iustug, zamawiajqcy w celu

oceny takiej oterty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug, kt6ry miatby

obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajqc otertq, jest

zobligowany poinformowai zamawiajqcego, ze wyb6r jego oterty bqdzie prowadzii do powstania u

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

dostawa / 5wiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto(i bez kwoty

podatku.

RozDzrAr xilt. 0Pts KRYTERT(lw, KToRYMT ZAMAWTAJACY BEDZIE SIE KIER0WAI PRZY WYB0RZI

(IFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIdW I SP()S(IBU (|CENY (lFTRT

Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego oterta bqdzie przedstawlata najkorzystniejszy

bilans kryteri6w oceny ofert (Cena oferty, okres Gwarancji oraz skr6cenie Terminu realizacji
zadania) - dotyczy obydwu czq5ci zam6wienia. Za najkorzystniejszq zostanie uznana o[erta,,kt6ra
uzyska najwiqkszq sumq punkt6w we wszystkich kryteriach dla ocenianej czq6ci zam6wienia.

Zamawiajqcy wyznaczyt nastqpujqce kryteria i ich znaczenie.

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

b) Kryterium nr 2: okres Gwarancjijako6ci na wykonany monta2, uzyte materiaty i zamontowane

urzqdzenia (G) - waga 20 %.

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

Warto5i punktowa dla kryterium wyboru dbliczona zoslanie wg wzoru:

.Gdzie:

WP - ilo66 punkt6w przyznanych Wykonawcy

2.

3

4

5

1.

2.

wp = (x,,,) . (*.,,) . (w. ^)
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Cn - najnizsza zaoFerowana Cena, spo6r6d wszystkich oFert nie podlegajqcych odrzuceniu,

Cuo - Cena zaoterowana w badanej otercie,

Gro - liczba punkt6w za okres Gwarancji badanej oFerty,

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

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

Tm - mozliwa maksymalna do uzyskania ilo(i punkt6w za skr6cenie Terminu realizacji

zadania.

Zasada przyznawania punkt6w zakryterium Cena oferty - w zwiqzku z konieczno5ciq

przedstawienia dla czq5ci lzam6wienia ceny oterly w podziale na dwie pozycje objqte r62nymi

obciqzeniami podatkiem od towar6w iustug tj, zakresem objqtym 8% podatkiem VAT, jak

r6wnie2 23 % podatkiem VAT, podany powy2ej wz6r przyznawania punkt6w bqdzie

stosowany po zsumowaniu cen ofertowych brutto obu pozycji tj. cena oferty brutto

objqta podatkiem I % + cena oferty brutto objqta podatkiem 23 %,

Zasada przyznawania punkt6wza kryterium okres Gwarancji jako6ci na wykonany montai,

uiyte materialy i zamontowane urzqdzenia:

UWAGA: Wykonawca nie moie zaproponowad okresu Gwarancji jako6ci na

wykonany monta2, uiyte materiaty i zamontowane urzqdzeniakr6tszego nii 35

miesiqcy. W przypadku ztoienia ofert z okresem Gwarancji jako6ci na wykonany

monta2, u2yte materiaty i zamontowane urzqdzeniakr6tszym ni2 35 miesiqcy,

oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treSciq SIWZ.W przypadku

zaoferowania przez Wykonawcq okresu Gwarancji przekraczajqcego 60 miesiqcy

Zamawiajqcy uzna, ie wykonawca oferuje 60 miesiqczny okres gwarancji.

0kres Gwarancji jako5ci na
wykonany monta2, u2yte

materiaty i zamontowane
urzadzenia

llo6d pkt.

36 miesiecv 0

48m es I ecv 10

60 miesiqcy 20

UWAGA: Niniejsze kryterium odnosi siq do urzqdzefi, podzespot6w,material6w
oraz wykonanego monta2u opisanychw Rozdz. lll pkt 25 lit b) niniejszego SIWZ.

3) Zasada przyznawania punkt6wza kryteriumskr6cenie Terminu realizacji zadania:

UWAGA: W przypadku zaofprowania Terminu realizacji zadania przekraczajqcego

30.04.2020 r. oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tre6ciq SIWZ. W

przypadku zaoferowania Terminu realizacji zadania kr6tszego nii 31 .12.20'19 r.

Zamawiajqcy uzna, 2e wykonawca oferuje skr6cenie realizacji Terminu zadania do

31.12.2019 r.

Termin realizacii zadania i llo6d
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30.04.2020 r, 0

28.02.2020 r 10

31.12.2019 r. IU

4, Maksymalna lqczna liczba punkt6w jakq moze uzyskai Wykonawca wynosi - 100 pkt.

5, Za najkorzystniejszq otertq uznawaf siq bqdzie ofertq spetniaj4cq wymagania Zamawiajqcego

przedstawiajqcE najwyzszq warto6i punktowq za w/w kryteria wyboru,

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

miejsc pb przecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq ofertq.

7. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiadai bqdzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. Jezeli nie bqdzie mozna dokonai wyboru oterty najkorzystniejszejze wzgledu na to, ze dwie lub wiqcej

oFert przedstawia taki sam bilans cen! i pozostatych kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy spoSr6d tych

oFert dokona wyboru oterty z ni2szq cenq (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

ROZDZIAT XIV. INT()RMACJE () T()RMALN(|SCIACH, JAKIE P()WINNY Z(ISTAC D(lPETNI(lNT P()

WYB()RZE (IFERTY W CELU ZAWARCIA UM()WY W SPRAWIT ZAMdWIENIA PUBTICZNEG(}

1. Osoby reprezentujqce WykonawcQ przy podpisywaniu umowy powinny posiadat ze sobq dokumenty
potwierdzajqce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bqdzie wynikai
z dokument6w zalqczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oterty zlo|one) przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie

zam6wienia Zamawiajqcy moze 24dat przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujqcej

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

wsp6tdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarnq
odpowiedzialno6t za wykonanie zam6wienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego

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

umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z )ego cztonk6w do czasu wykonania zam6wienia,

3. Zawarcie umowy nastqpi wg wzoru Zamawiajqcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.

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

zawarcia umowy, Zamawiajqcy bqdzie m6gt wybra( oFertq najkorzystniejszq spoSr6d pozostatych otert,

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzq przestanki, o kt6rych mowa

w art. 93 ust. 1 ustawy PZP,

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

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

kierownik6w rob6t lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalno6ciach, o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) lit b. poz, ii 04)-06),
. za6wiadczenia o przynalezno6qi kierownik6w rob6t, o kt6rych mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt

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

. certytikaV6wiadectwo w zakresie doboru i montazu instalacji kolektor6w stonecznych,

wydane przez producenta montowanych kolektor6w stonecznych lub jego autoryzowanego

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

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

lub
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. 6wiadectwo kwaliFikacyjne, uprawniai4ce do zajmowania siq eksploataciq urzqdzefi,

instalacji isieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawle

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posladania kwaliFikacji przez osoby zajmujqce

siq eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.828 z p6in. zm.), dla osoby,

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

lub

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

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

jesVsqprzedstawicielem/ami producenta kolekto16w stonecznych lub podmiotu

posiadajqcego certytikaV6wiadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montazu instalacji

kolektor6w stonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektor6w slonecznych

lub jego autoryzowanego przedstawiciela,

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

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

Wykonawca, kt6rego otertq wybrano jako najkorzystniejszq jest obowiEzany do zawarcia umowy w

terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oterty; zzaslrze2eniem art. 185 ustawy,

Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uptywem termin6w, o

kt6rych mowa w rozdz. XIV pkt.6,, je2eli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zostata ztozona

tylko jedna oFerta.

Jezeli Wykonawca, kt6rego oFerta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy w sprawie

zam6wienia publicznego Zamawiajqcy moze wybrad otertq najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostatych

oFert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodzq przestanki, o kt6rych mowa w art.

93 ust. 1 ustawy.

Wykonawca, kt6ry prowadzi dziatalno6i gospodarczq w Formie sp6tki z ograniczonq

odpowiedzialno5ciq, a zobowiq,zanie do Swiadczenia wynikajqce ze zlo2onej oterty stanowi warto6i
dwukrotnie przewy2szajqcq wysoko5i kapitatu zaktadowego, zobowiqzany jest, najp6lniej w dniu

podpisania umowy, dostarczyi uchwatq zgodnie z postanowieniami art.230 Kodeksu sp6tek

handlowych (Dz. U.2017.1577 zp6in. zm.) lub wpis/odpis umowy sp6tki, zezwalajqcy na zaciqganie

takich zobowiazafr.

R0zDZtAt x\t. WYMAGANTA D0TYCZACE ZABtZptECZENIA NALEZYTEG0

II,YK(INANIA UM()WY

Wykonawca, kt6rego oFerta zostanie wybrana, zobowiqzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy najp6lniej w dniu jej zawarcia, w wysokoici 5% ceny catkowitej
brutto podanej w oFercie.

Tabezpieczenie moze byi wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastqpujqcych

tormach: I

a) pieniqdzu;

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

ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqznym;

c) gwarancjachbankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

9.

1

2
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U.22016 r.,

poz. 359),

3. Zamawiajqcy nie wyra2azgody na wniesienie zabezpieczenia w Formach okreSlonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w Formie pieniqznej Zamawiajqcy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z tre5ci zabezpieczenia przedstawionego w tormie gwarancji/porqczenia winno wynikai, ze bank,

ubezpieczyciel, porqczyciel zaptaci, na tzecz Zamawiajqcego wterminie maksymalnie 30 dni od

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

warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrze2efr Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie

Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bqdzie wnoszone w tormie innej ni2 pieniqdz, Zamawiajqcy zastrzega

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zamawiajqcy zw16ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez

Zamawiajqcego za nale2ycie wykonane,

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie nie moze przekroczyi 30% wysoko6ci tegoz zabezpieczenia.

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

rqkojmi za wady,

xvt. tsToTNE DLA STRoN P0STAN0W|rNtA, KToRE ZoSTANA WPRoWADZoNT D0 TRESCI

ZAWITRANTJ UMOWY W SPRAWIE ZAM(IWIENIA PUBTICZNEG(). ()G(lLNT WARUNKI UM(IWY ALB(I

wz0R uM0wY, JEZEU ZAMAW|AJACY WYMAGA 0D WYK0NAWCY, ABY ZAWART Z NtM UM0W[

W SPRAWIT ZAM()WITNIA PUBLICZNEG(l NA TAKICH WARUNKACH.

Projekt umowy, stanowi Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiajqcy przewiduje mozliwo6i zmiany istotnych postanowiefr umowy, na skutek wystqpienia
ponizszych okoliczno6ci mogq dotyczyi nastqpujqcych jej element6w:

1) terminu wgkonanio zam6wienia:

a) istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej powodujqce konieczno5C wprowadzenie

zmian w dokumentacji technicznej, skutkujqce brakiem mo2liwoSci dotrzymania

pierwotnego terminu zakoiczenia realizacji zawartej umowy;

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

ustawy PZP lub wystqpienie konieczno:ici wykonania rob6t zamiennych;

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

takich jak: wystqpienie wyjqtkowo niesprzyjajqcych warunk6w atmosterycznych

uniemozliwiajqcych prowadzenie Prac (tj.nawalne opady deszczu o wsp6tczynniku

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

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

dopiero po rozpoczqciu procesu inwestycyjnego, spowodowane wystqpieniem

niezinwentaryzowanych ukrytych obiekt6w budowlanych, przeszkod geologicznych,

odkryciem niewybuch6w iniewypai6w oraz innych przeszk6d utrudniajqcych lub

uniemozliwiajqcych prowadzenie prac w zgodzie z opisem zam6wienia, zasadami wiedzy

technicznej i wta5ciwymi przepisami, wynikajqce z postqpu technicznego umozliwiajqcego

1
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zastosowanie nowych rozwiq,zaft technicznych itechnologicznych z korzySciq dla

zamawiajqcego;

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

konsekwencjq winy kt6rejkolwiek ze Stron,

e) konieczno6i uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:

danych, zg6d lub pozwoleir os6b trzecich lub wta6ciwych organ6w,

il wstrzymanie realizacji prac objqtych umowq, co uniemozliwia terminowe zakohczenie

_ realizacji przedmiotu umowy,

g) niemozliwo6(. niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

oterty w zwiq,zku z wniesionym odwotanrem,

h) zmiany powszechnie obowiq,zujqcych przepis6w prawa, norm w zakresie majqcym wplyw

na realizacjq przedmiotu zam6wienia lub 5wiadczenia stron,

i) wystqpienie sity wyzszej, ptzez kt6rq rozumiei nale2y zdarzenie zewnqtrzne wobec tqczqcej

strony wiqzi prawnej:

o charakterze niezaleznym od stron,

kt6rego strony nie mogty przewidziei przed zawarciem umowy,

kt6rego nie mozna uniknqe, ani kt6remu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nalezytej staranno6ci,

kt6rej nie mozna przypisai drugiej stronie;

Za silq wyzszq warunkujqcq zmianq umowy uwazai siq bqdzie w szczeg6lno6ci:

pow6dl, pozar i inne klqski 2ywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

dziatania wojenne, nagte dtugolrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub ska2enia,

j) sk16cenie terminu zakohczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

k) koniecznoSi wykonania prac archeologicznych, konserwatorskich na terenie prac.

2) termin6w platnoici:

a) nieprzewidziany brak ptynno(ci Finansowej u Zamawiajqcego,

b) wystqpienie sity wy2szej,

c) zmiana terminu wykonania zam6wienia

3) parametr6w przedmiotu zam6wienia:

a) istotne braki lub btqdy w dokumentacji technicznej, r6wniez te polegajqce na niezgodno6ci

dokumentacji z przepisami prawa,

b) konieczno6i aktualizacji rozwiqzafi ze wzglqdu na postqp technologiczny lub gdyby

zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwiqzafi grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystqpienie odmiennych od przyjqtych w dokumentacjl technicznej warunk6w

geotechnicznych lub terenowych, w szcze96lnoSci istnienia niezinwentaryzowanych

podziemnych siecl, instalacji, urzqdzefr, obiekt6w budowlanych itp.,

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

tre6ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

e) wystqpienie sity wy2szej
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0 w zwiqzku z mozliwo(ciq rezygnacji czq6ci Beneticjent6w bezpo6rednich (u2ytkownik6w

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

niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno" zamawiajqcy zastrzega mozliwo6t

niewykonania cato6ci przedmiotu zam6wienia lub zmian przedmiotu zam6wienia.. W

zwi4zku z powyzszym Wykonawca powinien uwzglqdnii ryzyko wystqpienia mozliwo6ci nie

zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zam6wienia lub zmian przedmiotu

zam6wienia.

4) wgnagrodzenia:

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

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

b) ptzyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno5ci powodujqca, ze

wykonanie czq6ci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidziei w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

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

wysoko6i wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

d) w zwiqzku z mozliwo6ciq rezygnacji czq6ci Beneticjent6w bezpo5rednich (u2ytkownik6w

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

niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy iSulqczyno" zamawiajqcy zastrzega mozliwo56

niewykonania catoSci przedmiotu zam6wienia lub zmian przedmiotu zam6wienia. W

zwiqzku z powyzszym Wykonawca powinien uwzglqdnif ryzyko wystqpienia mo2liwo6ci nie

zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zam6wienia lub zmian przedmiotu

zam6wienia.

e) w przypadku otrzymania Interpretacji indywidulanej Krajowej Informacji Skarbowej, kt6ra

wykaze, 2e zlo2ona oFer[a w postqpowaniu, na podstawie kt6rego podpisano niniejszq

umowq, bqdzie prowadzita do powstania u zamawiajqcego obowiq,zku podatkowego tzw.

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

2018 po2.2174). W takim przypadku to zamawiajqcy bqdzie miat obowiqzek rozliczy(

podatek VAT zgodnie z tymi przepisami.

5) podwgkonowstwa:

a) zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

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

Zamawiajqcego),

c) zlecenie czq5ci prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia ipo
akce p tacj i przez Tamaw i aj qce go),

d) rezygnacja z podwykonawcy,

Nadto Zamawiajqcy przewiduje mozliwo6i zmian umowy w przypadku wystqpienia co najmniej jednej

z okolicznoici, o kt6rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zam6wieir publicznych.

W przypadku wystqpienia okoliczno6ci wskazanych w ust.2 pkt 1) umowy, skutkujqcych niemozno6ciq

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtu2eniu, nie dtu2ej

jednak niz o czas trwania tych okoliczno6ci.

W przypadku wystqpienia okoliczno5ci stanowiqcych podstawq do zmiany postanowiei umowy

Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego pointormowania o tym Fakcie Zamawiajqcego i

wystqpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

5.
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6. Jezeli Zamawiajqcy uzna, 2e okoliczno6ci wskazane przez Wykonawce jako stanowiqce podstawq do

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

warunkami zawartymi w umowie.

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

stanowiq nalomiast zobowiqzania Zamawiajqcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie,

XVII. P(IUCZENIE () SR()DKACH ()CHRONY PRAWNEJ.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego

zam6wienia oraz poni6st lub mo2e ponie6t szkodq w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego
przepis6w ustawy PZP przystugujq 6rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale Vl ustawy PZP jak

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

11 ust. 8 ustawy PZP.

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

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

XVIII. KTAUZULA INF()RMACYJNA R(lD()

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 teleFonujqc pod numer:58 581-95-00.
Mozesz skontaktowai siq z administratorem za po6rednictwem powotanego pzez niego inspektora ochrony

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

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

Administratorem, a po jej przyjqciu przez Administratora umowa pomiqdzy Tobq a Administratorem,
zwana dalej: ,,Umowq", dla wykonania kt6rej przetwarzanie Twoich danych jest niezbqdne,

2. Twoje dane osobowe jak r6wniez dane os6b wskazanych przez Ciebie w zwiq,zku z ich uczestnictwem

w zawarciu i/lub realizacjE umowy przetwarzane sq wytqcznie dla cel6w zwiqzanych z zawarciem,

realizacjq Umowy, w tym jej rozliczeniem.

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

realizacja Umowy bqdq niemozliwe.

4. Twoje dane bqdq przechowywane nie dtu2ej niz jest to konieczne, 11. przez okres 10 lat od dnia

rozwiqzania, wykonania umowy lub dtu2ej, w przypadku postqpowan spornych (polubownych lub

sqdowych) - do czasu ich prawomocnego ukoirczenia.

5, Administrator przekaze Twoje dane nastqpujqcym odbiorcom: podmio[om zajmujqcym siq obslugq

intormatyczna Administratora, rewidentowi badajqcemu sprawozdanie tinansowe Administratora,

organom administracji skarbowej, podmiotowi prowadzqcemu archiwum zak{adowe Administratora,

organom prowadzqcym kontrole udzielanych zam6wiefr publicznych, podmiotom, kt6re w zwiqzku z

dotinansowaniem inwestycji prowadzq kontrolq zawartych um6w.

5. Masz prawo 2qdaC od Administratora dostqpu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia

usuniqcia, a tak2e prawo do ograniczenia przetwarzania danych za wyjqtkiem usuniqcia danych

ztozonych w zwiqzku z ubieganiem siq i uzyskaniem zam6wienia publicznego.

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

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8, W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bqdzie podejmowat wobec Ciebie

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzjl bqdqcych wynikiem proFilowania

9. Administrator nie zamierza przekazywai Twoich danych do pairstwa trzqciego ani do organizacji
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m iqdzynarodowych.

xtx. TNF0RMA0JA l|oTYCZACA PRZETWARZANTA DANYCH 0S0B()WVCH

Odbiorcq Pani/Pana danych osobowych bqdq upowaznieni pracownicy Gminy Sierakowice oraz sp6tka

0twarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibq w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanq do

Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonego Wzez Sqd Rejonowy dla m.st,

Warszawy w Warszawie Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS:

0000041441", REGON:017282436, NIP: 526-25-35-153, jako wta6ciciel Plattormy Zakupowej, na kt6rej

Gmina Sierakowice prowadzi postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, dziatajqcq pod adresem:

h ttps://gm i n asi erakowice,ezam awi aj acy. p L

xx. zAr4czNrKl

1. Zatqcznik nr 1 - Wz6r tormularza otertowego (do wypetnienia na PlatFormie Zakupowej).

2. Zatqcznik nr 2 - Wz6r Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam6wienia (do wypetnienia na

PlatForm ie Zakupowej).

3. Zatqcznik nr 3 - Projekt umowy.

4. Zatqcznik nr 4 - Dokumentacja techniczna.

5. Zatqcznik nr 5 - Wykaz dostaw.

6. Zatqcznik nr 6 - Wykaz os6b skierowanych do realizacji zam6wienia,

7. Zatqcznik nr 7 - 0(wiadczenie o przynalezno(ci lub braku przynale2noSci do grupy kapitatowej.
e . Zatqcznik nr 8 - Zobowiqzanie podmiotu trzeciego.
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