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1.

Oznaczenie Zamawiającego.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie
Sp. z o.o., Lubartów, ul. Mickiewicza 50,
adres do korespondencji: PEC Lubartów Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartów,
tel.: +48 (81) 855-38-16,
faks: +48 (81) 855-24-18,
e-mail: info@pec.lubartow.pl,
NIP: 714-163-16-57,
Regon: 430967060,
adres strony internetowej: http://www.pec.lubartow.pl.
Pisma, wiadomości, informacje należy składać na adres korespondencyjny w godzinach pracy.

2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszej IDW-SIWZ za:
−

−

Zamawiającego – należy rozumieć podmiot udzielający niniejszego zamówienia tj.:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o., reprezentowane przez
Prezesa – Andrzeja Celejewskiego,
Wykonawca – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
postępowanie – należy rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego, prowadzone przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Działu II, Rozdziału 3. Oddział 1 ustawy Pzp oraz niniejszej SIWZ,
ustawę Pzp lub Pzp – należy rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.),
ustawę Prawo budowlane – ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.),
„SIWZ” lub „Specyfikację”– niniejszą Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

−

„IDW” lub „IDW-SIWZ” - Instrukcję dla Wykonawców

−

−

−
−

3.

Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień, których łączna
wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie
internetowej: http://www.pec.lubartow.pl. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
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4.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp na
dachach budynków Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie przy ul. Zielonej 9 oraz
przebudowa istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego celem włączenia instalacji OZE
do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. oraz dostosowania go do wymagań IRiESD, w
ramach projektu „Termomodernizacja budynku ciepłowni PEC Lubartów Sp. z o.o. wraz z
montażem paneli fotowoltaicznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. Poprawa Efektywności Energetycznej
Przedsiębiorstw.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m. in.:
Instalacja fotowoltaiczna
a) Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o łącznej mocy 39.9 kWp,
b) Dostawa i montaż przetwornic,
c) Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej na dach kryty papą,
d) Okablowanie,
e) Zabezpieczanie przeciwprzepięciowe,
f) Modernizacja instalacji LPS (dostosowanie do nowych warunków pracy),
g) Instalacja monitorująca parametry pracy systemu fotowoltaicznego,
h) Uruchomienie, przeprowadzenie testów ruchowych oraz prób odbiorczych,
i) Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji i przekazanie
instalacji fotowoltaicznej Zamawiającemu.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
a) Przebudowa istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej celem
włączenia instalacji OZE do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. oraz dostosowania go
do wymagań IRiESD.,
b) sporządzenie i uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. stosownego protokołu dotyczącego
uruchomienia funkcji urządzenia sumująco-rejestrującego w systemie pomiaroworozliczeniowym PGE Dystrybucja S.A.,
c) uruchomienie transmisji danych pomiarowych poprzez wewnętrzną sieć Inwestora do
oprogramowania użytkowego umożliwiającego odczyt, interpretację i archiwizację danych z
liczników energii elektrycznej,
d) dostarczenie i instalacja na 2 stanowiskach oprogramowania użytkowego umożliwiającego
odczyt, interpretację i archiwizację danych z liczników energii elektrycznej.
2) Wykonawca w ramach zamówienia wykona wszystkie czynności związane z pełnym wykonaniem
instalacji fotowoltaicznej (włącznie z uruchomieniem), w tym przyłączenie do wewnętrznej instalacji
obiektu. Wykonawca winien dokonać zgłoszenia do lokalnego zakładu dystrybucyjnego przyłączenia
generatora do instalacji wewnętrznej obiektu oraz uzyskać akceptację zakładu dystrybucyjnego.
3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wszelkich ustaleń dotyczących m. in., wyłączeń i
włączeń napięcia podczas prac montażowych oraz odbiorów w trakcie jak i po zakończeniu prac
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związanych z przebudową układu pomiarowo - rozliczeniowego z PGE Dystrybucja S.A.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej IDW-SIWZ:
a. dokumentacji projektowej technicznej i budowlano-wykonawczej,
b. przedmiarze robót i kosztorysach,
c.

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),

d. informacji BIOZ.
5) Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i
orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR). Wykonawca zobowiązany
jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że
umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia
robót większej ilości obmiarowej określonych robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania. w związku z powyższym
Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie
żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy
poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do
wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach
wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich
niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów składających się na SIWZ.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe
wykonanie przedmiotu zamówienia.
6) Wymogi dotyczące gwarancji:
a) Moduły fotowoltaiczne - Minimalna gwarancja na produkt oferowana przez
producenta obejmująca wszelkie wady ukryte (uniemożliwiające prawidłowe
funkcjonowanie ogniwa) produktu: min 10 lat (ponadto wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu instrukcję montażu i obsługi w
języku polskim)
b) Minimalna gwarancja producenta na uzysk mocy: 10 lat gwarancji na min. 90%
sprawności nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min 80% sprawności
nominalnej,
c) przetwornice: minimum 12 lat,
d) pozostałe urządzenia: minimum 24 miesiące,
e) gwarancja wykonania instalacji - obejmuje wszystkie usterki robocze, tj.
problemy z instalacją, okablowaniem, umiejscowieniem modułów. W ramach
uzgodnionej gwarancji montażu, defekty powinny być naprawione lub
wymienione nieodpłatnie. Gwarancja wykonania dotyczy wyłącznie pracy, a nie
materiału (który jest objęty przez producenta). Zakres Gwarancji minimum 5 lat,
f)

liczniki energii elektrycznej – 16 lat

g) przekładniki prądowe i napięciowe – 2 lata
licząc od daty spisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy
(odbioru całości zamówienia).
Ponadto Wykonawca musi się zobowiązać do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i
wad w okresie gwarancyjnym na zasadach i terminach określonych w umowie
i Karcie Gwarancyjnej.
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7) Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, z
zastrzeżeniem, iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej.
8) Zamawiający zaznacza, iż użyte w IDW-SIWZ przykładowe nazwy własne produktów
referencyjnych bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów,
materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest
składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają minimalne wymagania
techniczne i funkcjonalne wymagane SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać
w treści złożonej oferty ich równoważność wszelkimi środkami dowodowymi, w szczególności
załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie
rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w
dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania
dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej
akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do IDW-SIWZ, oraz o ile to niezbędne
uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji,
podmiotów i organów administracyjnych.
9) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą
być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Zdaniem Zamawiającego, z uwagi na specyfikę
zamówienia, wizja lokalna jest niezbędna dla złożenia prawidłowej oferty cenowej. Termin
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest ustalić indywidualnie z osobą
wskazaną do kontaktu w przedmiocie niniejszego Przetargu.
10) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających się na opis
przedmiotu zamówienia obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
a) SIWZ,
b) dokumentacja projektowa.
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
11) Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007r., zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
•
•
•
•
•
•
•
•

45000000-7 Roboty budowlane
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

12) Miejsce realizacji zamówienia: Lubartów, ul. Zielona 9.
13) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
5.

Podwykonawstwo

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
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zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zamianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec
danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić
tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
4) Wykonawca w ofercie wskazuje nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Zamawiający na podstawie art. 143b ust. 8 Pzp określa wartość umów o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi, co do których istnieje obowiązek przedkładania
Zamawiającemu kopii zawartej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem, na kwotę
powyżej 50.000 zł.
7) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą
Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego,
zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy
o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców i
wykonawcy,
b) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza
końcowy termin realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcą,
c) do obowiązków podwykonawcy winno należeć pisemne powiadomienie Zamawiającego, w
terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,
o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za przedmiot umowy zrealizowany przez
podwykonawcę,
d) sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego,
e) umowa musi być zgodna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności art. 143d Ustawy Pzp a także co do terminu zapłaty wynagrodzenia.
6.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp

Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia nie przewiduje udzielania zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
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7.

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w większej niż maksymalna liczbie części

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.
8.

Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9.

Umowy wariantowe

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy wariantowej.
10. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
12. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
15. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia,
w przypadku wykonywania ich na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, pod jego kierownictwem,
w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym: montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp,
dostosowanie jej do instalacji odgromowej, niskoprądowej i silnoprądowej, przyłączenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę układu
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pomiarowo – rozliczeniowego zgodnie z projektem.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) Wykonawca nie później niż w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu
oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu
zamówienia, wraz z oświadczeniem o prawdziwości i aktualności przekazanych danych. W
trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
4) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do treści
oświadczenia wskazanego w pkt 3 może on żądać przedłożenia:
• poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności.
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16. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2019 r.
17. Warunki udziału w postępowaniu
1)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone niniejszą SIWZ;

2)

3)

- spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie zdolności
technicznej wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i
wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się robotę wykonaną w
ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej: 250 000 PLN brutto oraz obejmującą
budowę, przebudowę instalacji fotowoltaicznych. Przez wartość 1 roboty budowlanej
Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy (1 zadania
inwestycyjnego). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne posiadanie zdolności
technicznych).
W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 2) Wykonawcy zobowiązani są
przedstawić na wezwanie Zamawiającego Wykaz robót budowlanych/instalacyjnych
(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW-SIWZ), wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inne dokumenty;
Uwaga:
1. Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres
prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót,
o których mowa powyżej.
3. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

4)

Za spełnienie wymogu w pkt 2) Zamawiający uzna na podstawie przedstawionych
dokumentów, o których mowa w pkt 3) posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w
wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej/instalacyjnej o podobnym do przedmiotu
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5)

zamówienia charakterze, o wartości min. 250 000,00 zł brutto, w ciągu ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykazane zadanie
musi być zrealizowane i dopuszczone do eksploatacji. Ocena niniejszego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie zdolności
zawodowej wykażą, że dysponują osobami:
- skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi (W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, oceniane będzie ich łączne posiadanie zdolności zawodowych).
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi
odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
albo odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.
2018 poz.1202) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65):
- posiadającymi odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych tj.:
ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii
(art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub, ważne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w
zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub, uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiający dopuszcza łączenie kierowania robotami w zakresie różnych branż przez
jedną osobę, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia w każdej z nich.
7) W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 5) Wykonawcy zobowiązani
są przedstawić na wezwanie Zamawiającego Wykaz osób, skierowanych do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IDWSIWZ).
8) Zamawiający uzna spełnienie wymogu w pkt 5) jeśli Wykonawca wykaże swoje prawo
dysponowania osobami wymienionymi w pkt 5), na podstawie Wykazu osób. Ocena
spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia.
9) Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
6)

- Wykonawca, który polega na zdolnościach, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w
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postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
10) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN.
11) W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 10) Wykonawcy zobowiązani
są przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 500
000,00 PLN.
12) Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia.
18. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli:
1) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.
z 2018 poz.1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
3) Wykonawcę, 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 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 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;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
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przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018
r. poz. 703, z późn. zm.);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
19. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) Oświadczenie wstępne Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do
IDW-SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty odrębnie dla każdego z nich);
b) Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia (jeśli
dotyczy) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW-SIWZ
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c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
d) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze.
2) Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:
A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW-SIWZ (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty odrębnie dla każdego z nich).
b. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
e. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności.
f. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
g. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze
wspólników.
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B. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykaz robót budowlanych/instalacyjnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDWSIWZ,
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW-SIWZ
c) Dokumenty
potwierdzające,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 500 000,00 PLN,
3)

4)

Wykonawca
składa
bez
wezwania:
Oświadczenie
o
przynależności/braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
IDW-SIWZ, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
info@pec.lubartow.pl, informacji z otwarcia ofert (dotyczących kwoty, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach). Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia w ofercie muszą być złożone Oświadczenia o grupie kapitałowej, odrębnie dla
każdego z Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 19.2.A.b, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) pkt 19.2.A.c – 19.2.A.g składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie
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•

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia
- nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca
spełnia, ustalone przez Zamawiającego warunki.
6) W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostanie on wykluczony z postępowania.
7) Wykonawca składa dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem.
8) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
9) Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć
te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody, o której
mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.
10) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie.
11) Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń, zawierających
stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.
12) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach
niż określono to w pkt 11. niniejszej IDW, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych
finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP,
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed
dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
5)

20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Każdy z Wykonawców składa oświadczenie i dokumenty, o których mowa w: 19.1.a, 19.2.A.a oraz
19.3
2) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 19 mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę.
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
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21. Wadium
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 9 000,00 PLN (słownie
złotych: dziewięć tysięcy)
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2018 r. poz. 110 z późn. zm.).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PEKAO S.A. O/Lublin Nr 61 1240 5497 1111 0000 5014 3568
5) W przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić ORYGINAŁ
gwarancji/poręczenia (chyba, że z warunków gwarancji/poręczenia jednoznacznie wynika, że
Zamawiający może zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji/poręczenia niezależnie od
tego kto posiada oryginał gwarancji/poręczenia, czy dokument został zwrócony, zniszczony itd.
– wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę).
6) Wykonawca może wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas
umieścić go w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości –
„wadium” (tak by Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, że
wadium zostało złożone przez Wykonawcę). W każdym razie wadium w tym również w formie,
gwarancji lub poręczenia musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7) Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert. Brak wadium w w/w terminie lub wniesienie wadium w
sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.
8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem że Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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10) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
11) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie (z podatkiem VAT).
2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
ale przed jej podpisaniem.
4) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,

-

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,

-

gwarancjach ubezpieczeniowych,

-

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
b) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
-

PEKAO S.A. O/Lublin Nr 61 1240 5497 1111 0000 5014 3568
c) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,
d) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
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ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
e) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
f) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
ustawy Pzp,
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
5) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
6) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
23. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (procedura
odwrócona)
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
24. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Wymagania podstawowe.
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW-SIWZ, a
treść oferty musi odpowiadać ściśle treści niniejszej IDW-SIWZ,
c) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (lub
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę.
Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca
imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki
imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
d) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez
pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem
stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
e) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW-SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
niniejszą IDW-SIWZ formie,
f) gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu;
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g) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby,
h) dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Forma oferty:
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i
format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4,
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
b) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej IDWSIWZ i składane Zamawiającemu mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie czytelnym pismem,
c) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej IDW-SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu,
d) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
dekompletowanie,
e) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające
informacje nie wymagane przez Zamawiającego nie muszą być numerowane i parafowane,
f) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być wyraźnie parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę,
g) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku
pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW-SIWZ winny
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty, musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
3) Zawartość oferty.
a) kompletna oferta musi zawierać:
• Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
niniejszej IDW-SIWZ,
• Oświadczenie wstępne Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej
IDW- SIWZ,
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
• Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze,
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• Dowód wniesienia wadium.
4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien złożyć dokumenty wymienione w pkt
19.2, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą winien przed podpisaniem umowy złożyć Kosztorys wraz z Tabelą
elementów scalonych, sporządzony w formie szczegółowej lub uproszczonej
(zawierający: podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, ilość robót, cenę
jednostkową oraz wartość pozycji), wraz z zestawieniami materiałów, wydrukami
zaangażowanego sprzętu i robocizny, z określonymi cenami jednostkowymi, a także
procentowymi wskaźnikami narzutów. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią oferty
a kosztorysem decydujące znaczenie ma treść oferty, kosztorys składany w
postępowaniu ma jedynie charakter poglądowy i pomocniczy, ze względu na ryczałtowy
charakter umowy
6) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca winien
jednoznacznie określić, które z informacji zawartych w jego ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które
Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w
sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
25. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) Lech Woźniak tel. 81 855-38-16 wew. 32 lub Andrzej Gierach tel. 81 855-38-16 wew. 43
26. Miejsce termin i sposób złożenia ofert.
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 50, pok. nr 7 sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w nieprzekraczającym
terminie:
do dnia

27.05.2019 r.

do godziny

10:00

2) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na:
„Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach
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budynków ciepłowni PEC Lubartów Sp. z o.o. wraz z przebudową
istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego celem
włączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A.”
Nie otwierać przed dniem: 27.04.2019 r. do godziny 10:10
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
RE/33/2018/2019, RE/34/2018/2019
3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4) W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty
do siedziby Zamawiającego.
5) W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę po upływie
terminu.
27. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
1) Skuteczność zmian lub wycofania oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu do składania ofert.
2) Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr......”.
3) Wycofanie złożonej oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z
danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą
otwierane.

28. Termin i tryb otwarcia ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 50, pokój nr 11
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w dniu

27.05.2019 r.

o godzinie

10:15

2) Tryb otwarcia ofert.
a) otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania, z tym, że dzień, w
którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia,
b) w trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy
„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania,
c) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty,
d) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,
dotyczące:
• kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
• nazwę (firmę) i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
• informację dotyczącą ceny oferty,
• informację dotyczącą terminu płatności,
• informację dotyczącą okresu gwarancji.
29. Termin związania ofertą.
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy
Pzp).
30. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Cena podana w ofercie musi być ceną ryczałtową i ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto
musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ,
wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości
przedmiotu zamówienia, przy czym Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wszelkie niejasności oraz rozbieżności
między załączonymi do SIWZ Przedmiarami w stosunku do Dokumentacji projektowej, zapisów
SIWZ. Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są wymienione w
projekcie budowlanym i/lub wykonawczym, uznaje się za rozliczone w cenie oferty.
2) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
3) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do
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dwóch miejsc po przecinku.
4) Ceną oferty jest kwota brutto wraz z podatkiem od towarów i usług, wymieniona w Formularzu
Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej IDW.
5) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części
II niniejszej SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy Pzp oraz zgodnie z poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie
mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu
lub jego części itp.,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, w tym przyjmie iż:
• prawidłowo podano cenę w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej IDWSIWZ, bez względu na sposób jej obliczenia, jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada
cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,
Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w lit. b) niniejszego punktu nie wyczerpuje
możliwości poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszystkie
oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje
rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z IDW-SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
31. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
L.p.

Kryterium

Znaczenie
procentowe

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta

1.
2.
3.

2)

Cena (C)
Okres gwarancji na
Przetwornice (Gf)
Okres gwarancji na
Moduły Fotowoltaiczne –
wady ukryte (Gm)

Kryterium
60%
20%

60 punktów
20 punktów

20%

20 punktów

Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę
punktów wynikającą z działania:
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P (C) =

C min
------------Cbad

x Max (C)

gdzie:
P(C)
Cmin
Cbad
Max (C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena oferty badanej
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).

b) W kryterium „Okres gwarancji na przetwornice” oferta otrzyma liczbę punktów (Gf)
ustaloną w następujący sposób:
− Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu
gwarancji na zamontowane falowniki zastrzegając, iż minimalny okres
(termin) gwarancji na zamontowane falowniki wynosi min. 12 lat. Punkty w
przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
Gf = Gbo / Gn x 20 pkt
Gf - ilość punktów badanej oferty
Gbo - okres gwarancji na falowniki w badanej ofercie
Gn - najdłuższy okres gwarancji na falowniki podany w ofertach
W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający
do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji na falowniki tj. 12
lat.
c) Punkty za kryterium „Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne – wady ukryte” (waga
20%) - (Gm) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu
gwarancji na zamontowane moduły fotowoltaiczne zastrzegając, iż minimalny okres
(termin) gwarancji na zamontowane moduły fotowoltaiczne wynosi min. 10 lat.
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
Gm = Gbo / Gn x 20 pkt
Gm - ilość punktów badanej oferty na moduły fotowoltaiczne
Gbo - okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne w badanej ofercie
Gn - najdłuższy okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne podany w ofertach
W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji, zamawiający do oceny
oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji na moduły fotowoltaiczne tj. 10 lat.
Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego
wzoru: Oip = P(C) + Gf + Gm gdzie:
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Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Gf - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na przetwornice”
Gm – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne”
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
32. Tryb oceny ofert.
1) Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek:
a)

b)

w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
Zamawiający poprawia w ofercie:
− oczywiste omyłki pisarskie,

− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2) Sprawdzanie wiarygodności ofert:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp,
3) Oferta z rażąco niską ceną:
a) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający stosuje art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wzywając Wykonawcę do udzielenia
wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.
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b) Zamawiający odrzuca ofertę:
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4) Uzupełnienie oferty:
a) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów i innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postepowania.
c) Stosownie do treści ustawy art. 26 ust.3a Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie
złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania.
d) Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
e) Zamawiający informuje, że dokumenty i oświadczenia dotyczące kryterium oceny ofert nie
podlegają uzupełnieniu.
5) Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej IDW-SIWZ
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej IDW-SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca złożył Zamawiającemu z
zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp.
6) Wykluczenie Wykonawcy:
a) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24. ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
c) Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca , który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwo skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy, o ile wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem, sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zmówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę, i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
7) Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
8) Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania:
a) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował kryteria oceny ofert
określone w niniejszej IDW-SIWZ oraz zasady wynikające z niniejszej IDW-SIWZ i
przepisów ustawy Pzp wraz z jej aktami wykonawczymi,
b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
33. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy i wzorze umowy
1) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) Unieważnieniu postępowania.
2) Zamawiający udostępnia, informacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), na stronie internetowej.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie odrębnym pismem
powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy, której wzór zawarty jest w IDW-SIWZ
część II.
4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w części II IDW-SIWZ.
5) W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie
Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
6) Zgodnie z art. 139 i art. 140 ustawy Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
e) podlega unieważnieniu:
• jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
• w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej
IDW- SIWZ, z uwzględnieniem art. 144.
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7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy .
8) Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, zawrze z Wykonawcą, którego
oferta zostanie wybrana, umowę w terminie:
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem i drogą elektroniczna,
b) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.
9) Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą przed upływem powyższych terminów jeżeli
w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.
10) Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej IDW-SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
34. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
określone w DZIALE VI ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
1) Odwołanie
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym.
d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
e) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
f) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej;
g) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
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o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
h) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
i) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp
„Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy Pzp.
35. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacji
określonych w art. 10c-10e ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
faksem na numer 81 855-24-18 oraz e-mailem na adres: info@pec.lubartow.pl
3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za
wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać
z ich treścią.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IDW-SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano IDW-SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści IDW-SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ponadto treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami
zostanie
zamieszczona
na
stronie
internetowej
Zamawiającego:
http://pec.lubartow.pl
6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści IDW-SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
7) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści IDW-SIWZ.
8) Pytania należy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o .o., ul. Mickiewicza 50,
21-100 Lubartów lub w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego z
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dopiskiem:
Postępowanie
RE/34/2018/2019

przetargowe

nr

referencyjny:

RE/33/2018/2019,

9) W przypadku wątpliwości co do znaczenia treści IDW-SIWZ należy przyjąć znaczenie
postanowień IDW- SIWZ wyjaśnione w późniejszych odpowiedziach Zamawiającego.
10) W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może
zmienić treść IDW-SIWZ.
11) Dokonane zmiany treści IDW-SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano IDW-SIWZ i zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego: http://pec.lubartow.pl
12) W przypadku dokonania zmiany treści IDW-SIWZ, o której mowa w pkt 36. niniejszej IDWSIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
13) Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania
wyjaśniającego w oparciu o art. 87 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej
z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
36. Zmiany postanowień zawartej umowy
1) Zakres dopuszczalnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy określono w część II SIWZ
2) Warunkiem dokonania zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron, potwierdzona na
piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności zmiany.
37. Wykaz załączników do IDW-SIWZ.
1) Załącznikami do niniejszej IDW-SIWZ są następujące wzory:

Lp.

Oznaczenie

1.
2.

załącznika
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

3.

Załącznik Nr 3

4.

Załącznik Nr 4

5.

Załącznik nr 5

6.

Załącznik Nr 6

Nazwa
Załącznika
Wzór Formularza Oferty.
Oświadczenie wstępne Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wzór oświadczenia o przynależności / braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane.
Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
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7.

Załącznik nr 7

Wzór zobowiązania innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji
zamówienia (jeśli dotyczy).

8.

Załącznik nr 8

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez
Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego

2) Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDWSIWZ.
3) Załącznikami do niniejszej IDW-SIWZ są również:
- dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i techniczna,
- przedmiar robót,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR),
- informacja BIOZ.
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