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SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i wykonanie 

robót budowlanych w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla inwestycji pn.:  

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu 

dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. w Łagiewnikach”, 

finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014 – 2020, zwanego dalej „Zamówieniem”. 

Wartość Zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598). 

Inwestycja realizowana jest w partnerstwie. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Firma:    Energia Komunalna Sp. z o.o. 

Adres:    Rynek 55/2, 58-200 Dzierżoniów 

NIP:    8822135641 

REGON:    386655147 

KRS: 000852411, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, 

kapitał zakładowy 1.999.000 zł 

Telefon:    74 837 40 47 

Adres e-mail:   biuro@energia-komunalna.pl 

Adres www:   https://energia-komunalna.pl 

Adres www do obsługi 

zamówień publicznych: https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl 

 

 

PARTNERZY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: 58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 25a, NIP 

8820003183, REGON 890611183, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064082 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą: 58-210 Łagiewniki, ul. Słowiańska 13, NIP 

8822118341, REGON 022116748, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468404 

 

 

 

Dzierżoniów, 29 grudnia 2021 r. 
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SPIS TREŚCI 

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

2. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU. 

3. TERMIN NA ZADAWANIE PYTAŃ DO SWZ. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

5. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

6. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
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14. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. 

15. GWARANCJA I RĘKOJMIA. 
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19. TERMIN OTWARCIA OFERT. 
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OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

25. POUCZNIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 
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1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1.1. Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego,  na podstawie art. 132 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598), zwanej dalej 

„Ustawą”, wraz z przepisami wykonawczymi. Do postępowania stosuje się przepisy 

dotyczące nabywania dostaw. 

1.2. Zamawiający przeprowadził w dniach od 29 marca 2021 r. do 19 maja 2021 r. 

Wstępne Konsultacje Rynkowe, obejmujące większy zakres rzeczowy inwestycji – 

sprzed uaktualnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Protokół z tych 

Konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego. 

1.3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie 

przepisy Ustawy. 

2. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU. 

2.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie Zamówienia odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, pod 

adresem: https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej „Platformą”.  

2.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

2.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 

1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do 

systemu; 

2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie 

przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie 

powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta; 

Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje 

adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z 

obrazka, akceptuje regulamin oraz klika polecenie „zarejestruj się”; 

3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych; w związku z tym 

Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na 

dokonanie rejestracji; 

4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu; 

5) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy; za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji 

przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 

2.4. Wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać za 

pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki 

„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika 

lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w 

którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania. Po 

wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka 

Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania 

pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".  
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2.5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje 

o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za 

pośrednictwem Platformy. 

2.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2415). 

2.7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy 

przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za 

przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem 

wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi 

fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

2.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 

udostępni na Platformie. 

2.9. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://energia-

komunalna.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu 

zakupowego”. Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest 

zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy. 

2.10. Na Platformie udostępniane będą również inne dokumenty Zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia. 

2.11. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Tomasz Smolarz – 

prezes Zarządu Zamawiającego, pod adresem e-mail: prezes@energia-

komunalna.pl. 

3. TERMIN NA ZADAWANIE PYTAŃ DO SWZ. 

3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ za pośrednictwem Platformy. 

3.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

3.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3.2, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

3.4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt. 3.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
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3.5. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 3.3, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4.1. Przedmiotem Zamówienia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach 

użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach” jest dostawa 

urządzeń, zaprojektowanie, wybudowanie, przyłączenie do głównych rozdzielni 

zasilających i uruchomienie 125 instalacji fotowoltaicznych na obiektach/terenach 

użyteczności publicznej oraz obiektach/terenach wodociągowych i  

kanalizacyjnych będących we władaniu Zamawiającego oraz jego Partnerów. 

4.2. W zależności od lokalnych uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż 

instalacji na dachach obiektów budowlanych oraz na gruncie. Ze względu na różny 

wiek obiektów, różny ich typ i sposób użytkowania, różny stan pokryć dachowych 

oraz różne uwarunkowania lokalne mające wpływ na wielkość nasłonecznienia w 

poszczególnych lokalizacjach, przedmiot Zamówienia należy wykonać w oparciu o 

własne projekty budowlane przygotowane w przez osoby do tego uprawnione. 

Projekty należy wykonać zgodnie z SWZ wraz z załącznikami opisującymi przedmiot 

Zamówienia, w tym Programami Funkcjonalno-Użytkowymi (zwanymi dalej „PFU”) 

wraz z aktualizacjami i uszczegółowieniem (załącznik 11 do SWZ), Wykazem instalacji 

PV objętych Zamówieniem (załącznik 9 do SWZ), Mapami poglądowymi z 

rozmieszczeniem instalacji PV (załącznik 10 do SWZ) oraz Symulacjami instalacji PV 

(załącznik 12 do SWZ). 

4.3. Lokalizacja instalacji wg współrzędnych GPS znajduje się w załączniku 9 do SWZ. 

4.4. W wyniku realizacji Zamówienia Zamawiający oczekuje uzyskania efektu 

rzeczowego poprzez osiągnięcie łącznej mocy znamionowej wszystkich 125 instalacji 

na poziomie co najmniej 2.916,44 kWp. Minimalne moce znamionowe 

poszczególnych instalacji określone są załączniku 9 do SWZ. Zamawiający oczekuje 

również jednoczesnego efektu odroczonego w postaci, planowanej do osiągnięcia 

w pierwszym roku eksploatacji, ilości wyprodukowanej energii na poziomie nie 

mniejszym niż 2.639.138 kWh. 

4.5. Jeśli na etapie projektowym Wykonawca wykaże, że we wskazanych lokalizacjach 

nie można uzyskać zaplanowanych efektów lub w wyniku zmiany można uzyskać 

efekty korzystniejsze, Zamawiający wyrazi przychylność na takie rozwiązania i 

deklaruje niezwłoczne wystąpienie o zgodę (jeśli będzie niezbędna) do instytucji 

nadzorującej realizację niniejszego projektu. 

4.6. W zakres Zamówienia wchodzi uzyskanie pozwoleń na budowę dla 2 instalacji o 

mocach min. 78,12 kWp i 118,44 kWp oraz dla 3 obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków. Dla pozostałych instalacji należy dokonać zgłoszenia, o którym mowa w 

art. 30 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) w tym 

dokonać czynności wymaganych do tego zgłoszenia. 

4.7. Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować całość dostaw i prac 

niezbędnych dla realizacji Zamówienia, aż do momentu przekazania 

Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także prace dodatkowe i 

elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź 
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niezbędne do poprawnego i stabilnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych 

oraz dają gwarancję sprawnego i bezawaryjnego działania.  

4.8. Zakres Zamówienia obejmuje m.in. nietypowe konstrukcje wsporcze paneli 

fotowoltaicznych (np. zabudowa na skarpie, wysokość konstrukcji dostosowana do 

miejscowych warunków), konieczność wykonania uwspólnionego monitoringu 

elektronicznego urządzeń wchodzących w skład instalacji PV (3 systemy dla 

poszczególnych Partnerów i jeden nadrzędny nad wszystkimi instalacjami), uzyskanie 

warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, jeśli będą one wymagane, 

wykonanie wszelkich prac z nich wynikających (np. przebudowa układów 

pomiarowych), podłączenie instalacji do głównych rozdzielni zasilających i 

wynikająca stąd budowa linii elektroenergetycznej, itp. 

4.9. Zamawiający zaznacza, że dobór mocy instalacji dla większości lokalizacji był 

wykonany w 2018 i 2019 roku. Od tego czasu w podanych lokalizacjach mogły 

nastąpić zmiany w uwarunkowaniach montażowych (zmiana poszycia dachu, 

rozbudowa, wyburzenie części obiektu, dobudowa, wzrost przeszkód terenowych – 

drzew i krzewów, nowe przeszkody budowlano-architektoniczne, itp.). Stąd każdy 

potencjalny Wykonawca powinien dokonać weryfikacji możliwości montażu 

planowanej instalacji w danej lokalizacji a jeśli to będzie niemożliwe zaprojektować 

w lokalizacji alternatywnej. 

4.10. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji obiektów, na których instalacje mają 

zostać zlokalizowane. 

4.11. Użyte w niniejszym dokumencie oraz PFU nazwy elementów instalacji fotowoltaicznej 

stanowią jedynie rozwiązanie przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy 

instalacji mają być za zgodą Zamawiającego równoważne, o parametrach nie 

gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w ww. dokumentach.  

4.12. Wszędzie tam, gdzie w załącznikach do SWZ znajdują się określenia wskazujące znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę 

produktów, materiałów lub urządzeń o równoważnych lub lepszych 

charakterystykach. Obowiązek wykazania tego faktu spoczywa na Wykonawcy, a 

wprowadzenie zmiany tych produktów, materiałów lub urządzeń wymaga zgody 

Zamawiającego. 

4.13. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot Zamówienia przez odniesienie 

do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, przyjmuje się, że 

odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

4.14. Nazwy i kody Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

1) 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

2) 09332000-5 Instalacje słoneczne 

3) 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

4) 45000000-7 Roboty budowlane 

5) 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych 

6) 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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7) 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego   sprzętu 

elektrycznego w budynkach 

8) 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

4.15. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnych. Wizje lokalne nie 

są obowiązkowe, jednak brak uczestnictwa w wizjach nie może być powodem do 

jakichkolwiek roszczeń, w szczególności finansowych, ze strony Wykonawcy, 

wynikających z niezapoznaniem się z obiektami/terenami, na których instalowane 

będą urządzenia. Zamawiający przewiduje odbycie wizji zorganizowanych w 

dniach 13, 14, 17, 18 i 19 stycznia 2022 r. (z możliwością wydłużenia tego okresu) od 

godz. 8.00 do 16.00 (zbiórka przed siedzibą Partnera – Wodociągów i Kanalizacja Sp. 

z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25a), po dokonaniu zgłoszenia zamiaru wzięcia 

udziału w wizjach za pośrednictwem Platformy, w terminie do 11 stycznia 2022 r. do 

godz. 23.59. Warunkiem udziału w wizjach jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie 

na wzorze stanowiącym załącznik 3 do SWZ. Wizja będzie się odbywała według 

zasad opisanych w załączniku nr 3 do SWZ, w tym w reżimie sanitarnym, w związku 

z Covid-19 (maseczki). 

5. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

5.1. Termin realizacji Zamówienia, który kończy uruchomienie wszystkich instalacji określa 

się na 17 kwietnia 2023 r. 

5.2. Po zawarciu Umowy w sprawie Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do 

sporządzenia harmonogramu wykonywanych prac. Harmonogram musi zostać 

uzgodniony z Zamawiającym. 

5.3. Realizacja każdej ze 125 instalacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w 

harmonogramie, przebiegać będzie według następującej procedury: 

1) przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań 

technicznych, projektowych i funkcjonalnych; 

2) uzgodnienie koncepcji rozwiązań przez Zamawiającego; 

3) wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych; 

4) zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

5) dostawa urządzeń i realizacja przez Wykonawcę robót budowlano-

montażowych; 

6) sporządzenie przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego;  

7) zgłoszenie przez Wykonawcę instalacji do odbioru; 

8) odbiór przez Zamawiającego instalacji; 

9) uruchomienie instalacji. 

5.4. W zakresie prac projektowych Zamawiający w szczególności wymaga:  

1) przeprowadzenia, przed przystąpieniem do prac projektowych, inwentaryzacji 

stanu faktycznego miejsca montażu generatora fotowoltaicznego, falownika i 

rozdzielnic z zabezpieczeniami oraz sposobu poprowadzenia tras kablowych; 

2) uzyskania koniecznych opinii, a gdzie niezbędne to ekspertyz (np. w zakresie 

ustalenia możliwych dodatkowych obciążeń konstrukcji dachu i jego pokrycia) 

oraz przeprowadzenia badań geotechnicznych w celu weryfikacji warunków 

technicznych dla ulokowania systemu PV;  

3) opracowania szczegółowej koncepcji systemu PV oraz przeprowadzenia 

stosownych symulacji pracy systemu PV w celu weryfikacji pierwotnych założeń; 
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podczas opracowania koncepcji Wykonawca będzie poszukiwał rozwiązania 

maksymalizującego prognozowaną całoroczną energię dla zadanej mocy 

generatora fotowoltaicznego; 

4) w sytuacji braku możliwości uzyskania mocy i energii zawartych w pierwotnej 

koncepcji, przedstawienia do akceptacji Zamawiającego propozycji 

zamiennych; propozycje zamienne muszą zagwarantować Zamawiającemu 

uzyskanie zarówno  efektu rzeczowego w zakresie ilości instalacji oraz ich łącznej 

mocy znamionowej, jak i efektu odroczonego, w postaci planowanej łącznej 

rocznej ilości energii; 

5) by w proponowanych rozwiązaniach dla systemów o mocach powyżej 50 kWp, 

Wykonawca zastosował rozwiązania techniczne całkowicie blokujące wypływ 

energii do sieci elektroenergetycznej; 

6) by na etapie projektowym poddać analizie rozwiązania techniczne, w tym 

automatykę i nastawy zabezpieczeń w falowniku, wykluczające 

ponadnormatywny pobór energii biernej; 

7) wskazania obiektów architektury, przeszkód terenowych oraz przeszkód 

przyrodniczych generujących migrujące zacienienie (inwentaryzacji 

dendrologicznej krzewów i drzew, które powinny podlegać usunięciu lub 

pielęgnacji). 

5.5. W zakresie zgłoszenia i odbioru robót Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, 

zgłaszania w imieniu Zamawiającego i jego Partnerów, na bieżąco zakończonych 

instalacji do OSD (Tauron Dystrybucja) oraz wykonania pomiarów końcowych. 

Zakres prac pomiarowych co do formy i treści zostanie uzgodniony przez 

rozpoczęciem pierwszych dostaw i robót montażowych. Oczekiwane pomiary 

instalacji  zostały sformułowane w załączniku 11 do SWZ. 

5.6. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie projektu w okresach miesięcznych. 

Podstawą rozliczenia będą całkowicie zakończone instalacje, za które będą 

uznawane te, które spełniły wszystkie wymogi formalne i trwale zostały podłączone 

do sieci elektroenergetycznej.  

5.7. Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed zakończeniem wszystkich prac 

zdeponował, na okres udzielonej rękojmi, moduły oraz falowniki i optymalizatory w 

magazynie Wykonawcy. Wymagane ilości: min 40 szt. modułów, min 40 szt. 

optymalizatorów, min. jeden falownik z każdej grupy mocowej o ilości 

zainstalowanych falowników przekraczających 5 szt. Powyższy zapas komponentów 

uznaje się za niezbędny do szybkiego podjęcia czynności serwisowych i usunięcia 

potencjalnej awarii. Wykonawca pozostaje do końca okresu rękojmi właścicielem 

ww. zapasu i nie może go doliczyć do oferowanej ceny. 

6. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

6.1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej, jeśli wykaże, że: 

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 mln PLN; 

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 mln PLN.  

6.2. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

zaprojektował i wybudował co najmniej 50 kompletnych instalacji PV o mocach 

powyżej 6,5 kWp i łącznej mocy min. 500 kWp, w tym co najmniej 1 kompletną 

instalację PV o mocy powyżej 50 kWp, zlokalizowaną na gruncie. 

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą 

spełnia/nie spełnia. 

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawca może 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

6.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby składa wraz z ofertą na załączniku 4 do SWZ, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 6.6 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

2) zdolności technicznej, 

a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6.9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
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6.10. Jeżeli zdolności techniczne, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

7. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. 

Zamawiający nie dokonuje podziału Zamówienia na części, o którym mowa w art. 91 

Ustawy. Nierozdzielenie zadania przyczyni się do uzyskania jednakowych parametrów 

zastosowanych urządzeń a jednocześnie jednolitej gwarancji na urządzenia. Przy zakupie 

urządzeń przez Wykonawcę u jednego producenta wpłynie to na obniżenie kosztów 

dostaw. Opracowanie dokumentacji oraz uzgodnień związanych z przedmiotem 

Zamówienia ma charakter specjalistyczny oraz jest ściśle powiązane z wynikającymi z nich 

robotami budowlanymi. Ponadto Zamówienie będzie obejmować konieczność 

wykonania uwspólnionego monitoringu elektronicznego urządzeń wchodzących w skład 

instalacji PV. Zastosowanie urządzeń technicznych różnych producentów, w szczególności 

falowników, uniemożliwiłoby zastosowanie wspólnej bazy danych. Tym samym 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA. 

8.1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy, z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza 

się Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym 

mowa w art. 258 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. 

zmianami), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 

r. poz. 2023), 
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 

których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 t.j.) złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

8.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy, z postępowania o udzielenie Zamówienia 

wyklucza się Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,  chyba  że  Wykonawca  przed  upływem  

terminu  składania  ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami  lub  

grzywnami  lub  zawarł  wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

– ze względu na zagrożenie co do wiarygodności finansowej Wykonawcy; 

2) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  ogłoszono  upadłość,  którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
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działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej  tego 

rodzaju  sytuacji  wynikającej  z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury – ze względu na zagrożenie co do 

pozostawania Wykonawcy na rynku, w kontekście długotrwałego okresu 

rękojmi i gwarancji. 

9. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE. 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (np. w formie 

spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). 

9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia (zwani dalej 

Partnerami Wykonawcy) zobowiązani do zawarcia stosownej umowy, ustanowienia 

pełnomocnika (zwanego dalej Liderem) do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie 

Zamówienia. Umowa ta musi stwierdzać ich solidarną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za wykonanie Umowy oraz określać: 

1) nazwę Zamówienia, którego umowa dotyczy; 

2) wszystkich Partnerów Wykonawcy z określeniem danych rejestrowych i adresu 

siedziby; 

3) Lidera i zakres jego umocowania; 

4) sposób współdziałania; 

5) zakres prac przewidziany do wykonania każdemu z Partnerów Wykonawcy; 

6) oznaczenie trwania czasu (obejmującego okres realizacji Zamówienia, 

gwarancji i rękojmi);  

7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z 

Partnerów do czasu wykonania Zamówienia. 

9.3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z 

Liderem. 

9.4. Ofertę, w tym (z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w SWZ), oświadczenia i inne 

dokumenty składa w imieniu wszystkich Partnerów Wykonawcy Lider, przy czym 

oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Partnerów. 

9.5. Wszyscy Partnerzy Wykonawcy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

10. PODWYKONAWCY. 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

10.2. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie części Zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców jeżeli już są znani. 

10.3. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 

1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie Zamówienia. 

10.4. Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10.5. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy. 

10.6. Obowiązek zgłaszania podwykonawców dotyczy również podwykonawców, na 

których zdolnościach Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

10.7. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na 

ich rzecz płatności określone są w projektowanych postanowieniach umowy. 

10.8. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do faktur dowodów i oświadczeń 

podwykonawców i Wykonawcy o częściowym/całkowitym rozliczeniu finansowym 

pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami w 

ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień 

Umowy. 

11. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Projekt umowy z Wykonawcą (zwanej w treści SWZ „Umową”) stanowi załącznik nr 8 do 

SWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień Umowy. 

12. OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

12.1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi zostać sporządzona w ogólnie przyjętych 

formatach danych i złożona w formie elektronicznej. Do złożenia oferty konieczne 

opatrzenie jej przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym:  

1) ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym 

usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z 

dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.), lub  

2) podpisem zaufanym, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami), lub  

3) podpisem osobistym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o 

dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332). 

12.2. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 

dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 

umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania Umowy.  

12.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który 

przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 
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12.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim a jej treść oraz treść wszystkich 

załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do SWZ. 

12.5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzane w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.6. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

12.7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

12.8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać  wymogi określone w „Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 

910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

12.9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie do przesyłanych danych następujących 

formatów plików: .pdf .doc .docx .rtf .xls .jpg (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na 

.pdf. 

12.10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: .zip lub .7Z. 

12.11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 

plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym PAdES. 

12.12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.  

12.13. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 

weryfikacji plików. 

12.14. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik .zip zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

12.15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

12.16. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-

aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s; 
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2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac 

Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, 

najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

10.0; 

4) włączona obsługa JavaScript; 

5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie 

.pdf. 

12.17. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

13.1. Przy obliczeniu ceny ofertowej całości Zamówienia należy obliczyć ceny ofertowe 

każdej z instalacji z osobna i dokonać zsumowania tych cen. 

13.2. Cena ofertowa określona w sposób opisany w pkt. 13.1 jest ceną ryczałtową  

i uwzględnia wszelkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji całości Zamówienia. 

13.3. Cena ofertowa winna być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie,  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w kwocie netto oraz brutto (z VAT), 

na Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik 1 

do SWZ. 

13.4. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o SWZ, w tym w szczególności Programy 

Funkcjonalno-Użytkowe, wraz z aktualizacją i uszczegółowieniem (załącznik nr 11 do 

SWZ) oraz wyniki wizji lokalnych.  

13.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części 

Zamówienia określonej w ww. dokumentach i jej nie ujęcia w oferowanej cenie 

ryczałtowej, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z 

powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. W związku 

z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania Zamówienia wynikające wprost z SWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, 

bez których nie można wykonać Zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, technologią 

wykonywania robót i z celem jakiemu ma służyć. 

14. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. 

14.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą sumę 

punktów w kryteriach: 

A. Cena ofertowa [PLN]. 

B. Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]. 

C. Zastosowanie zdalnego systemu monitoringu pracy instalacji PV na poziomie 

modułów. 
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D. Warunki serwisu technicznego (czas usunięcia usterki) [godziny]. 

14.2. Kryteriom określonym w pkt. 1 Zamawiający przyporządkował następujące 

znaczenie: 

Kryterium Waga 

 

Max 

liczba 

punktów 

Wzór na ocenę 

Cena ofertowa 80 % 80 A = 80 x Amin / Ai 

Okres gwarancji i rękojmi 10 % 10 B =  10 x ( Bi – 24 ) / 36 

Zastosowanie zdalnego 

systemu monitoringu pracy 

instalacji PV na poziomie 

modułów 

5 % 5 C = 5 pkt. (na poziomie 

pojedynczego modułu) 

C = 0 pkt. (na poziomie dwóch 

modułów) 

Warunki serwisu 

technicznego (czas 

usunięcia usterki) 

5 % 5 D = 5 x  ( 72 – Di ) / 48 

Łącznie 100 % 100  

 

Oznaczenia: 

Amin  minimalna cena ofertowa z wszystkich złożonych ofert [PLN], 

Ai   cena ofertowa badanej oferty [PLN], 

Bi  oferowany w badanej ofercie okres gwarancji i rękojmi ponad przewidziany w 

Kodeksie cywilnym [miesiące] (liczba całkowita z przedziału od 24 do 60 – 

maksymalny ustalony przez Zamawiającego okres w miesiącach); w 

przypadku gdy Wykonawca zaproponuje termin dłuższy niż 60-miesięczny 

zostanie on zawarty w Umowie, zaś do obliczeń zostanie przyjęty termin 60-

miesięczny, w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje okres krótszy niż 24-

miesięczny obowiązywał będzie okres 24-miesięczny (zgodny z Kodeksem 

cywilnym), 

C  oferowane w badanej ofercie zastosowanie zdalnego systemu monitoringu 

pracy instalacji PV na poziomie modułów; w przypadku zaoferowania systemu 

monitoringu na poziomie pojedynczego modułu Wykonawca otrzyma 5 pkt.; w 

przypadku zastosowania systemu monitoringu na poziomie dwóch modułów 

Wykonawca nie otrzyma punktów; w przypadku gdy Wykonawca nie 

zaproponuje żadnego z tych rozwiązań oferta zostanie odrzucona, 

Di  oferowany w badanej ofercie czas usunięcia usterki [godziny w dniach 

roboczych] (liczba całkowita z przedziału od 24 – minimalny określony przez 

Zamawiającego czas w godzinach, do 72 – maksymalny dopuszczalny czas  w 

godzinach); w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje czas usunięcia usterki 

krótszy niż 24-godzinny zostanie on zawarty w Umowie, zaś do obliczeń zostanie 

przyjęty czas 24 godzin; w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje czas 

usunięcia usterki dłuższy niż 72 godziny oferta zostanie odrzucona. 

14.3. Całkowita ilość punktów badanej oferty: 

 

Zi = A + B + C + D 

Oferta wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
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14.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z 

uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową ilość punktów, 

Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. 

14.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia 

wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

14.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 

określonym w SWZ.  

14.7. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

14.8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14.7 podpunkt 3 Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie 

omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w 

wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

15. GWARANCJA I RĘKOJMIA. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Strony rozszerzą odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi na okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w Ofercie. 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 

16.2. Kwota wadium: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

16.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 

16.4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 Ustawy.  

16.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego SGC-BANK S.A. 59 9527 0007 2005 8865 8000 

0001 z dopiskiem: „Wadium dotyczące Zamówienia na budowę instalacji PV”. 

16.6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
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16.7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w 

oryginale, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i musi obejmować 

cały okres związania ofertą.  

16.8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona 

nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. 

Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności 

zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. 

Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy 

gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 

16.9. Beneficjentem gwarancji lub poręczenia wadialnego jest Zamawiający. 

17. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

17.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 4 marca 

2022 roku do godz. 12:00.  

17.2. Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe. Zamawiający 

odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

17.3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy, poprzez: 

1) dodanie formularza „Oferta” (załącznik 1 do  SWZ); 

2) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w 

niniejszej SWZ opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. W/w 

czynności realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i 

wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.  

17.4. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

17.5. Wykonawca może oznaczyć dokument w sposób wyraźny klauzulą: „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” – kiedy może on stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655), przy czym nie może to 

dotyczyć informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy. Zamawiający wymaga 

złożenia wraz z dokumentem uzasadnienia zastrzeżenia informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17.6. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w 

osobnym pliku. 

17.7. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  

17.8. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta 

została złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”. 

17.9. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

17.10. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany, dlatego też Oferty nie są widoczne 

do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w 



 

   
 

__________________________________________________________________________________________ 
  EK-RPO1/12/21  Strona 19 z 27 

 

raporcie oferty generowanym z zakładki „Oferty”. Jeśli Wykonawca zamieścił 

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń". 

17.11. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu 

w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie 

„Wycofaj ofertę”. 

18. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ). 

18.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o którym mowa w art. 125 Ustawy. Oświadczenie stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

18.2. Oświadczenie o którym mowa w pkt 18.1 Wykonawca składa w formie Jednolitego 

Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze 

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwany dalej „JEDZ” (Dz. U. L 

3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 - instrukcje, w którym 

opisano sposób wypełnienia Jednolitego Dokumentu. 

18.3. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji 

α (alfa) części IV JEDZ. Wykonawca wypełnia jedynie tę sekcję i nie musi wypełniać 

żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś 

właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania określonych przez Zamawiającego 

warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na zakończenie 

postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, 

którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego. 

18.4. Celem ułatwienia Wykonawcy sporządzenia JEDZ, Zamawiający przygotował 

formularz JEDZ, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Formularz JEDZ, wstępnie 

przygotowany przez Zamawiającego, zawiera tylko pola wskazane przez 

Zamawiającego.  

18.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, JEDZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 

JEDZ, potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

18.6. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 

Wykonawca składa także JEDZ każdego z tych podmiotów potwierdzający brak 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby. 

18.7. W przypadku podwykonawcy, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy 

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podwykonawca 

uzupełnia część II sekcja A i B oraz część III JEDZ (podstawy wykluczenia). 

18.8. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 18.1 – 18.7 powinno zostać wypełnione przez 

Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która 

zamieszczona jest pod adresem:  
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf  

oraz zostać wypełnione w narzędziu ESPD znajdującym się pod adresem: 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl 

Wykonawca może w tym celu korzystać także z innych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 

elektronicznego.  

18.9. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 18.1 – 18.7, po stworzeniu lub wygenerowaniu 

składane jest za pośrednictwem Platformy, pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie Zamówienia, podmiotu trzeciego, na którego 

powołuje się Wykonawca, podwykonawcy na którego zasobach Wykonawca nie 

polega. 

19. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 4 marca 2022 roku o godz. 

13:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

19.2. Otwarcie ofert jest niepubliczne. 

19.3. Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

19.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na Platformie informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

19.5. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie 

po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 

Platformie lub w przypadku braku jej funkcjonalności na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

20. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE. 

20.1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

1) informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzająca zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min. 2 mln PLN lub 

wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie min. 2 mln PLN, 

wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 mln PL; 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
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3) oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

Wykonawca zaprojektował i wybudował następujące kompletne instalacje PV 

o mocach powyżej 6,5 kWp i łącznej mocy min. 500 kWp, w tym co najmniej 1 

kompletną instalację PV o mocy powyżej 50 kWp, zlokalizowaną na gruncie; 

wraz z dowodami w postaci referencji, bądź innych dokumentów  

sporządzonych przez podmioty, na rzecz których zadania zostały zrealizowane; 

jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (podmiotu, na zasoby którego 

powołuje się Wykonawca) nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy o ich należytym wykonaniu, sporządzony na wzorze 

stanowiącym załącznik 7 do SWZ; 

4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ, którego wzór stanowi 

załącznik 6 do SWZ; 

5) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik 5 do SWZ; 

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4 Ustawy sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

7) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 

1 pkt. 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat 

dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności; 

8) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, że przed upływem terminu 

składania ofert, Wykonawca dokonał płatności należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

9) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, 

sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

20.2. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 20.1 

podpunkty 1 i 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w 

wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej. 
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20.3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 

wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, 

w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie 

Zamówienia (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę publikacji 

ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Jeżeli w tym dniu 

nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu poprzedzającym 

wszczęcie postępowania. 

20.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty odpowiadające dokumentom 

wymienionym w pkt. 20.1 podpunkty 6 – 9, wystawione przez odpowiadające im 

sądy i instytucje poza granicami RP. 

20.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie Zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

20.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

20.7. Jeżeli złożony przez Wykonawcę JEDZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który 

jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

20.8. Wymienione wyżej dokumenty składane są, pod rygorem nieważności, za 

pośrednictwem Platformy, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia, podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. 

21. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

21.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 31 maja 2022 roku. 

21.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

21.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 21.2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą oraz przedłużenia okresu ważności wadium, a jeżeli nie jest 

to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą 

22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

22.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

22.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, jeżeli 

nie zostały one dołączone do oferty lub złożone na etapie oceny ofert. 

22.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia, zobowiązani są oni przed zawarciem Umowy do przedstawienia 

Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę, o której mowa w pkt. 9.2. 

22.4. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający wymaga, przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do 

akceptacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do treści 

przedkładanego projektu gwarancji. 

22.5. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu oświadczenie, że będzie prowadził  ewidencję wytwarzanych 

odpadów i będzie gospodarował nimi zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648).  

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

23.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 

będzie wniesienie, przy zawarciu Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie za 

wykonanie całości przedmiotu Zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

23.2.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone według 

wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 

Ustawy, tj.: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 299). 

23.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

wskazanych w art. 450 ust. 2 Ustawy. 
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23.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia bezusterkowego 

odbioru końcowego; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji. 

23.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego SGC-BANK S.A. 59 9527 0007 2005 8865 8000 0001. 

23.6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 

w formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania Umowy – do chwili jej podpisania. 

23.7. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 

zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy. 

23.8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

23.9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

23.10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego 

gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib; 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem; 

3) kwota gwarancji lub poręczenia; 

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

Zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt 25.8; 

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 

gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do 

wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji 

Zamówienia w sposób niezgodny z Umową; 

6) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 

gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w 

przypadku, o którym mowa w pkt. 23.8 i 23.9, tj. w przypadku nieprzedłużenia 

lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości 

wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało 

zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu. 



 

   
 

__________________________________________________________________________________________ 
  EK-RPO1/12/21  Strona 25 z 27 

 

24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 261 Ustawy, dotyczącym unieważnienia postępowania 

o udzielenie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, kiedy to 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o 

zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

25. POUCZNIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 

25.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na 

zasadach przewidzianych w dziale IX Ustawy. 

25.2. W szczególności odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie Zamówienia, w tym na projektowane postanowienia 

Umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy. 

25.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, z poinformowaniem 

Zamawiającego. 

26. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 

26.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energia Komunalna Sp. z o.o. z 

siedzibą w Dzierżoniowie, 58-200, Rynek 55/2, reprezentowana przez Tomasza 

Smolarza – prezesa Zarządu. 

26.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się pisemnie na 

adres administratora danych lub pod adresem e-mail: prezes@energia-

komunalna.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

Zamówienia oraz zawarcia Umowy. 

26.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

Ustawy. 

26.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie Zamówienia, oraz 

cały czas trwania Umowy. 

26.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
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Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy. 

26.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

26.7. Posiada Pan/Pani: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana 

danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub 

uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie 

niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

26.8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

 

27. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

27.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których 

mowa w art. 92 Ustawy. 

27.2. Zamawiający nie przewiduje zaistnienia sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i 

art. 69 Ustawy. 
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27.3. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy, o których mowa w art. 95 Ustawy. 

27.4. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 

27.5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie Zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy. 

27.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 Ustawy. 

27.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

27.8. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 Ustawy. 

27.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 – 

315 Ustawy. 

27.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa 

rozdziale 6 Ustawy. 

27.11. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych, 

o których mowa w art. 93 Ustawy. 

28. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Formularz Oferty. 

2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

3. Zgłoszenie udziału w wizjach. 

4. Zobowiązanie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. 

5. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. 

6. Oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zamieszczonych w JEDZ. 

7. Oświadczenie o wykazie zaprojektowanych i wybudowanych instalacji PV. 

8. Projekt Umowy z Wykonawcą. 

9. Wykaz instalacji PV objętych Zamówieniem. 

10. Mapy poglądowe z rozmieszczeniem instalacji PV objętych Zamówieniem. 

11. Programy Funkcjonalno-Użytkowe wraz z aktualizacjami i uszczegółowieniem. 

12. Symulacje instalacji PV. 

 

 


