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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy 

Rybno” 

 

Postępowanie nr: RGK.271.8.2020 

 
 

 

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie jest o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t .j. Dz.U. z 2019 r poz. 1843 z późn. zm.) 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego  

Nazwa Zamawiającego: Gmina Rybno 

Miejscowość: 96-514 Rybno 

Adres: ul. Długa 20  

Telefon: 46 861 14 38 

Faks: 46 861 14 38 

Mail: sekretariat@gminarybno.com 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:  

Gmina Rybno 

ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

z dopiskiem: postępowanie nr RGK.271.8.2020 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy.  

2. Niniejsze postępowanie jest o wartości większej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 

których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (Dz. U. poz. 2450) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2479).  

3. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania przebiegu wykonywania 

przedmiotu zamówienia, aby na bieżąco przekazywać Wykonawcy ewentualne uwagi 

na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia przedpłat i zaliczek na realizację niniejszego 

zamówienia.  

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: prace budowlano-montażowe przez pracowników fizycznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż odnawialnych źródeł energii w 

budynkach mieszkalnych i publicznych wraz z wymianą urządzeń grzewczych na 

terenie gminy Rybno. 

2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu 

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 
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urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy 

Rybno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej.  

3. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje  

Część 1: Wymiana urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych i jednym budynku 

publicznym. 

 

a. Wymianę wraz z dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii  to są urządzenia 

grzewcze w 41 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rybno. Zostaną wymienione 

czynniki grzewcze takie jak: kotły węglowe na niskoemisyjne i wysokosprawne 

urządzenia grzewcze: kotły na pellet w ilości 17 szt. i piece gazowe kondensacyjne w 

ilości 24 szt. (w tym 24 szt. z zewnętrznym zbiornikiem paliwa); wymianę urządzeń 

grzewczych w 1 budynku publicznym (kompleks szkolny) na terenie gminy Rybno. 

Zostaną wymienione czynniki grzewcze takie jak piece olejowe na niskoemisyjne i 

wysokosprawne urządzenia grzewcze:  kotły olejowe kondensacyjne w ilości 2  szt.;  

b. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie  

c. Opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, opracowań technicznych oraz 

dokumentacji powykonawczej dla każdej z wykonywanych instalacji 

 

Część 2: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na 19 (19 instalacji) budynkach 

mieszkalnych 

  

a. montaż i instalację systemów OZE na wybranych budynkach. Projektowane systemy 

OZE będą dostarczać energię elektryczną i/lub cieplną na potrzeby własne budynków 

mieszkalnych. Projektuje się następujące systemy: instalacje fotowoltaiczne w ilości 12 

szt. i kolektory słoneczne w ilości 7 szt. 

b. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie.  

c. Opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, opracowań technicznych oraz 

dokumentacji powykonawczej dla każdej z wykonywanych instalacji 

 

4. Urządzenia grzewcze muszą umożliwić kupno paliwa od różnych dostawców bez utraty 

gwarancji.  

5. Z uwagi na powyższe dostawy przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, warunków 

technicznych, zgłoszeń niezbędnych do realizacji prac budowlanych.  

b) Uzyskanie map do celów lokalizacyjnych – jeżeli specyfikacja instalacji tego wymaga.  

c) Zgłoszenia zamiaru wykonania robót – jeśli specyfika instalacji tego wymaga.  

d) Wykonanie montażu instalacji w oparciu o opracowaną i  załączoną dokumentację 

projektową.  

e) Wykonanie instrukcji korzystania z zamontowanych urządzeń w języku polskim z 

zachowaniem przejrzystości opisania i prostego zrozumienia dla Użytkownika 

instalacji.  

f) przygotowanie i przekazanie, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Inspektora 

Nadzoru, każdemu z Beneficjentów uzupełnionych w stopniu kompletnym z zakresu 

technicznego wniosków zgłoszeniowych do lokalnego zakładu energetycznego o 

zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej.  
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g) Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników montowanych urządzeń w 

zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji 

papierowej instrukcji obsługi i eksploatacji. Szkolenie i przekazanie wiedzy na temat 

użytkowania zostanie potwierdzone podpisem każdego z Beneficjentów  

h) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego wraz z uzyskaniem oświadczenia lub 

protokołu pierwszego uruchomienia od producenta urządzeń lub Autoryzowanych 

Partnerów.  

i) Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie instalacji gazowych.  

6.   Zamawiający dopuszcza ewentualność zmiany lokalizacji montażu, dostawy w obrębie 

gminy Rybno. 

7. Zamawiający informuje iż Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę jak najbardziej 

rzetelnie do zakresu realizowanego zadania. Zamawiający w przypadku wątpliwości 

Wykonawcy zachęca do zadawania pytań w celu wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości natomiast Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia 

odpowiedzi w przypadku nieposiadanej wiedzy w danym zakresie, wówczas po stronie 

Wykonawcy leży odpowiednie skalkulowanie wyceny na realizację zadania.  

8. Zamawiający dopuszcza, aby na etapie składania ofert i przy realizacji zadania 

Wykonawca zastosował rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.  

9. Wskazane ewentualne znaki towarowe, patenty, normy, marki produktu lub nazwy 

producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, materiałów 

lub urządzeń, systemów technologii itp. są tylko nazwami przykładowymi 

wynikającymi ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny” i nie są dla Wykonawców wiążące.  

10. Dostawy będą wykonywane zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego 

we wzorze umowy, która stanowi złącznik nr 7 do SIWZ.  

11. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich 

niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, opracowań itp. koniecznych do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wszystkie koszty związane z ich 

uzyskaniem ponosi Wykonawca.  

12. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na podstawie SIWZ i 

załączników do SIWZ.  

13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, w okresie nie dłuższym niż 21 dni po 

podpisaniu umowy, przedłoży harmonogram rzeczowo – terminowy prowadzenia prac 

montażowych do uzgodnienia z Zamawiającym i uzyska jego pisemną akceptację, w 

szczególności dla prowadzenia prac na poszczególnych posesjach wyszczególnionych 

w harmonogramie rzeczowo – terminowym. Harmonogram, o którym mowa powyżej 

zawierał będzie również ceny jednostkowe poszczególnych instalacji dla 

poszczególnych mieszkańców.  

14. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sukcesywnie realizował powierzone zadania 

i zgłaszał partiami do odbioru wykonane i już uruchomione urządzenia.  

15. Kody CPV:  

Przedmiot główny: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

Przedmiot dodatkowy:  
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Zadanie 1: 44621200-1 Kotły grzewcze; 45331110-0 Instalowanie kotłów; 45333000-0 

Roboty instalacyjne gazowe.  

Zadanie 2: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne; 45311000-1 Roboty w zakresie 

okablowania oraz instalacji elektrycznych.  

16. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu 

zamówienia to RYCZAŁT. Rozliczanie za wykonanie części prac będących 

przedmiotem niniejszego postępowania będzie zapłacone przez Zamawiającego 

przelewem na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych VAT, 

wystawionych zgodnie z przyjętym harmonogramem o którym mowa w ust. 13.  

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek 

wadami Przedmiotu zamówienia, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, 

na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi 

konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia 

dodatkowych wydatków.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z 

techniczną częścią realizacji zadania.  

19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedną lub na obie części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia części.  

20. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA   

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  STANOWIĄCA  ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 

21. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód i akceptacji zastosowanych 

materiałów oraz urządzeń od Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prac 

montażowych. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji i rękojmi  

1. Przedmiotowe prace będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w 

rozdziale III ust 13.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem zamówienia do 30 

września 2021 roku  

3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór 

końcowy robót.  

4. Okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi gwarancji.  

5. Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót montażowych, 

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dopełnieniu formalności (zgłoszenie instalacji 

do sieci, uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie instalacji gazowych) 

potwierdzonych gotowością do odbioru końcowego inwestycji.  

 

V. Informacja o podwykonawcach 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie 

informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.  

2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

niniejszego zamówienia.  
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3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje 

się na zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający wymaga złożenia dla tych podmiotów 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wersja elektroniczna) według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 nastąpi w trakcie 

jego realizacji, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, 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.  

5. Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców i ich rozliczenie określają 

postanowienia wzoru umowy.  

6. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników 

Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość 

wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

 

VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, 

zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki 

została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji przedmiotu umowy z 

uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi.  

3. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania.  

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje 

się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.  

5. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

6. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 pkt. 12–23 i 24 ust. 5 pkt 1 i pkt. 8 

ustawy.  

7. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna zawierać wszystkie 

dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ.  
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8. Zamawiający informuje, iż nie określa szczególnego sposobu spełniania przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.  

9. Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez 

wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w 

przypadku pojedynczych wykonawców.  

 

VII. Wykonawcy/podmioty zagraniczne  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa rozdziale XI ust 4 pkt 

1) SIWZ, 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; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

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 którym mowa XI ust 4 pkt 1) SIWZ, zastępuje 

się je dokumentem zwierającym 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 (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert).  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa rozdziale XI ust 4 pkt 

2-4) SIWZ 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 (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert) oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert).  

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
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5. 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.  

6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126).  

 

VIII. Waluta w jakiej rozliczane będzie niniejsze zamówienie  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w 

złotych polskich [ PLN ].  

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

a) Dla części 1  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 

lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN.  

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie 

spełnia.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej i 

ekonomicznej, jeżeli przedłoży dokument, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt 1a) 

SIWZ.  

b) Dla części 2  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 

lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.  

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie 

spełnia.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej i 

ekonomicznej, jeżeli przedłoży dokument, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt 1a) 

SIWZ.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego spełni ten warunek, jeśli 

wykaże, że:  

a) Dla części 1  

- Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji urządzeń 

grzewczych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 
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wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy te były wykonywane, a jeżeli z 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty.  

 

 

b) Dla części 2  

- Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji paneli 

fotowoltaicznych o wartości co najmniej 100 000,00 PLN, 

-  Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów 

słonecznych o wartości co najmniej 100 000,00 PLN,  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie z załączeniem dowodów określających czy 

dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy te 

były wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

Uwaga:  

dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1126), referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

Uwaga:  

Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej 

walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona 

przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona 

przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.  

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm  

 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3) lit. a) i b) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

 

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.  
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, przedłoży wykaz wymienionych wyżej dostaw wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie.  

 

2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w rozdziale 

XI ust. 4 pkt 8) SIWZ.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów 

zgodnie z art. 22a ust. 1, 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, składając oświadczenie, o 

którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy.  

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 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 ustawy.  

6. 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.  

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,  

lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami.  

9. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 i 24 ust. 5 pkt 1 i pkt. 8 ustawy.  
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10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, 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 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. W/w 

przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Art. 24 

ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio.  

 

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą:  

 

1) aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru - 

Załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą 

Załącznik nr 2a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym:  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ: http://espd.uzp.gov.pl  

 

Uwaga:  

W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ - Wykonawca 

może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α.  

Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV 

JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia, w którym zamieszcza informacje o podwykonawcach.  
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 

składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla tych podmiotów. 

 

Uwaga:  

Dokument JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, 

zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o 

których mowa powyżej, oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania 

swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – według wzoru 

załącznika nr 3 do SIWZ.  

 

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 

czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w 

szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 

wykonaniu zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia 

publicznego;  

d) czy podmiot, 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.  

3) Pełnomocnictwo w przypadku oferty wspólnej podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawców (oryginał).  

3. WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO jest zobowiązany, w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg 

wzoru - Załącznik nr 5 do SIWZ.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

Wykonawców.  
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XI. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia. 

 

UWAGA:  

Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów 

dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-

387/14  

 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 

10 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria 

selekcji):  

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

na kwotę opisaną w rodz. IX ust. 1 pkt 2 SIWZ.  

2) wykaz dostaw zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, spełniających 

wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt.3 lit.  a) i b) SIWZ wykonanych, w 

okresie ostatnich 3 lat `przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, , a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:  

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert;  

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert 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 zezwolenie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu;  

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego dokumentu 
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potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 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;  

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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.  

5) Oświadczenie 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 zawarcia wiążącego 

porozumienia w sprawie spłaty tych należności – wg Załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 1  

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg Załącznika nr 6 

do SIWZ pkt. 2  

7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w stawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); Załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 3  

8) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa 

w ust. 4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych 

baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

4. Szczegółowa forma złożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w:  

• Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)  

oraz  

• Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 

2018 r. zmieniającego rozporządzenie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1993), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  
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Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie JEDZ lub innych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.  

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu -  zgodnie z art. 24aa ustawy.  

 

XII. Dokumenty składające się na ofertę:  

1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z załącznikami, w tym 

karty DTR proponowanych urządzeń.  

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) według załącznika nr 2 do SIWZ.  

3. Jednolity dokument JEDZ w zakresie podmiotu trzeciego na zasobach, którego 

Wykonawca polega (jeżeli dotyczy)  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę, (jeśli dotyczy)  

5. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 

podpisana przez pełnomocnika.  

6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę 

o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

7. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).  

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem portalu Pzp. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  
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10. Wykonawca wraz z ofertą składa karty DTR proponowanych urządzeń.  

 

XIII. Wadium  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  

Dla części 1:  

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)  

Dla części 2:  

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)  

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 

ust. 6 ustawy, tj.:  

- Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym –  

- gwarancjach bankowych,  

- gwarancjach ubezpieczeniowych,  

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 310).  

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej 

wymienionych.  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z 

treści dokumentu (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.  

4. Wadium musi obejmować termin związania ofertą.  

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert  

6. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z 

postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.  

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.  

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

10. Jeżeli wadium zostało wniesione 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 prze 

Wykonawcę.  

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  
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12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium lub dokona zwrotu na zasadach określonych w art. 46 

ustawy Pzp  

14. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 14 9283 0006 

0034 0135 2000 0030 

15. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to zaleca się dołączenie do oferty dowodu 

jego wniesienia (dokonania przelewu bankowego).  

16. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, o jego 

wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek 

bankowy Zamawiającego.  

17. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to należy złożyć 

dokument gwarancji/poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem 

portalu Pzp.  

 

XIV. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpi otwarcie ofert.  

3. 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.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie 

wykluczony z postępowania.  

6. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

XV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów  

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu Portalu oraz poczty elektronicznej.  

b) Zamawiający wyznacza  do kontaktu z Wykonawcami: Pana Artura Felczaka, e-

mail: artur.felczak@gminarybno.com  

c) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 
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elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Portalu. 

d) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza udostępnionego przez Portal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się znakiem sprawy RGK.271.8.2020. 

e) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

f) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za 

pośrednictwem telefonu. 

g) Ofertę i JEDZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 

h) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

i) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 

dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

        Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca winien zdobyć wszelkie informacje,     

które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.     

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.  

 

XVI. Forma i sposób przygotowania ofert  

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę 

należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 

skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2.  Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

3. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 
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4. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z 

dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci 

elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 

sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

9. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego         

integralną część  SIWZ. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

11. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie użycia  

środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów  elektronicznych ( 

dz. U. z 2017 r. poz. 1320, dalej „ Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie 

dokumentów PDF formatem PAdES. Dodatkowo informuję, że:  

a. pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączyć 

wraz z plikiem podpisu, 

b. formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy 

dodać w jeden z poniższych  sposobów: 

i. z poziomu zakładki „ Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty 

należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy 

dodać oddzielnie jako załącznik, 

ii. spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z 

poziomu zakładki „ Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty. 

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 09.02.2021 r. do godz. 09.30. 

Składanie ofert odbywa się poprzez portal pzp, który dostępny jest po 

zalogowaniu na stronie app.sidaspzp.pl 

2. Po upływie terminu określonego w pkt XVII. 1, złożenie oferty nie będzie  możliwe. 
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3. Otwarcie złożonych elektronicznie ofert nastąpi w dniu: 09.02.2021 r. o godz. 10.00  

w siedzibie Zamawiającego, ul. Długa 20, 96-500 Rybno 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje  dotyczące   ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji   

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny  

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto za wykonanie zamówienia, która 

stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, 

podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do jednego grosza (dwóch 

miejsc po przecinku).  

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.  

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia wynikające wprost z treści SIWZ i załączników, niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia.  

5.    Załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót jest elementem pomocniczym 

do sporządzenia kosztorysu. Kosztorys stanowi zestawienie elementów poddanych 

wycenie i zgodnie z postanowieniami  § 4 ust. 1 pkt 2) projektu umowy, jest 

wymagany od wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. Kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie zawierającej następujące pozycje 

kosztorysowe: Lp., podstawę wyceny, opis zgodny z opisem w przedmiarze robót, 

jednostkę miary, nakłady, koszt jednostkowy, robociznę, materiały i sprzęt, 

zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny w postaci tabeli wraz z ich cenami. 

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji nakładów robocizny, materiałów 

i sprzętu przez Wykonawcę, jeżeli nie obniży to jakości wykonanych robót. 

Kosztorys umożliwia Zamawiającemu kontrolowanie przebiegu prac i 

regulowanie faktur Wykonawcy uwzględniając postęp prac oraz prawidłowe 

wprowadzenie inwestycji jako środka trwałego na stan Gminy.  
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XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Kryteria oceny:  

1) Cena - waga kryterium: 50% 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 50 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według 

formuły: 

Cn / Cb x 100 x 50% = liczba punktów 

Gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb –cena oferty rozpatrywanej 

100 – wskaźnik stały 

50 % – procentowe znaczenie kryterium cena 

 

2) Okres gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe - waga kryterium: 

20% 

Minimalny okres gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe wynosi 5 lat. 

Oferty z okresem gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe wynoszącym 

mniej niż 5 lat podlegają odrzuceniu. Oferowana gwarancja jakości na prace 

budowlano-montażowe musi być wyrażona w latach Oferty otrzymają poniżej 

przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych okresów gwarancji jakości na 

prace budowlano-montażowe:  

Ilości punktów przyznawane ofertom:   

- 5 lat gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe – 0 pkt, 

- 6 lat gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe – 10 pkt, 

- 7 lat gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe – 20 pkt. 

 

3) Część 1: Okres gwarancji jakości na kotły - waga kryterium: 30% 

Minimalny okres gwarancji jakości na kotły (olejowe, gazowe, na biomasę) wynosi 5 

lat. Oferty z okresem gwarancji jakości na kotły wynoszącym mniej niż 5 lat 

podlegają odrzuceniu. Oferowana gwarancja jakości na kotły musi być wyrażona w 

latach Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych 

okresów gwarancji jakości na kotły:  

Ilości punktów przyznawane ofertom:   

- 5 lat gwarancji jakości na kotły – 0 pkt, 

- 6 lat gwarancji jakości na kotły – 10 pkt, 

- 7 lat gwarancji jakości na kotły – 30 pkt. 

 

4) Część 2: Okres gwarancji jakości na kolektory solarne i instalacje 

fotowoltaiczne - waga kryterium: 30% 

Minimalny okres gwarancji jakości na kolektory solarne i instalacje fotowoltaiczne 

wynosi 5 lat. Oferty z okresem gwarancji jakości na kolektory solarne  i instalacje 

fotowoltaiczne wynoszącym mniej niż 5 lat podlegają odrzuceniu. Oferowana 

gwarancja jakości na kolektory solarne i instalacje fotowoltaiczne musi być 

wyrażona w latach Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu 

oferowanych okresów gwarancji jakości na kolektory solarne i instalacje 

fotowoltaiczne :  
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Ilości punktów przyznawane ofertom:   

- 5 lat gwarancji jakości na kolektory solarne i instalacje fotowoltaiczne – 0 pkt, 

- 6 lat gwarancji jakości na kolektory solarne i instalacje fotowoltaiczne – 10 pkt, 

- 7 lat gwarancji jakości na kolektory solarne i instalacje fotowoltaiczne – 30 pkt. 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę 

punktów według wzoru:  

Część 1: S = Cp + Gb+Gk 

Część 2: S = Cp + Gb+Gks 

 

gdzie: 

S – suma punktów przyznana ofercie, 

Cp – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena, 

Gb – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji jakości na prace 

budowlano-montażowe 

Gk – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji jakości na kotły 

Gks – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji jakości na 

kolektory solarne i instalacje fotowoltaiczne. 
 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 

91 ust. 4 ustawy Pzp.  

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

5. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, ale nie krótszym niż 10 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale X ust. 2 i 3 

niniejszej SIWZ.  

6. Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w 

dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.  

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny 
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji, 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 Pzp oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

10. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni 

od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie 

omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.  

11. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust 1, tj. jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą,  

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3,  

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,  

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,  

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą,  

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium,  

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego,  

11) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

12. Zamawiający w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1 

ustawy PZP, zwróci się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) oraz wpływ pomocy 

publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  
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b. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,  

c. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,  

d. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

 

XX. Ogłoszenie wyników postępowania  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 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,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu (jeżeli dotyczy),  

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy),  

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy),  

7) unieważnieniu postępowania.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza co 

najmniej informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.  

3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej.  

4. Niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania wszyscy 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni. Zawiadomienie zostanie 

przekazane niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania. Informacja o wyborze oferty 

lub unieważnieniu postępowania umieszczona zostanie również na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert,  

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert  
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XXI. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający 

powiadomi wybranego Wykonawcę.  

3. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych, musi posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione 

zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację 

przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie 

regulujące współpracę tych Wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej 

następujące postanowienia:  

- sposób ich współdziałania,  

- zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich,  

- numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu 

realizacji Umowy o zamówienie,  

- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,  

- umowa powinna zawierać wskazanie, kto jest upoważniony do: zaciągania 

zobowiązań/do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców razem i każdego z osobna/oraz przyjmowania płatności od 

Zamawiającego.  

5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia zgodnie z załącznikiem nr 7 Do SIWZ 

co stanowi wzór umowy §5, pkt.13. 

6. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia kopii uprawnień 

kierowników ujętych w § 6 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ wraz z 

aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.  

7. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zgodnie z rozdziałem XXII.  

8. Niedopełnienie obowiązków wynikających z ust. 3-7 uznane zostanie przez 

Zamawiającego, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, o którym mowa 

w ust. 9.  

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 - 1d ustawy.  

 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny zamówienia 

podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.  
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2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej z kilku następujących form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy 

Pzp:  

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. 6 b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości.  

4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający oświadcza, że 

zabezpieczenie jest przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający oświadcza, że zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje 

wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji, gwarancja musi być 

bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy:  

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz 

wskazanie ich siedzib.  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;  

3) kwotę gwarancji;  

4) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą);  

5) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego”.  

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia, poręczenie musi być 

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:  

1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie;  

2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;  

3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany;  

4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym 

poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.  

7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować 

Zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 150 ust. 7 - 10 

ustawy Pzp i zawierać zobowiązanie do „wypłaty kwoty dotychczasowego 

zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 

iż Wykonawca, nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia na kolejne okresy 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zostać wniesione zabezpieczenie 

przekracza 5 lat”.  
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8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się 

ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich 

pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni).  

9. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród 

pozostałych ofert.  

10. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

11. Szczegółowy tryb i formę wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określono we wzorze umowy.  

12. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust 2 ustawy.  

 

XXIII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

warunki zmiany umowy  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy.  

2. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 

7 do SIWZ.  

3. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

5. Umowa jest jawna i będzie podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  

 

XXV. Ochrona danych osobowych 

       W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w 

Rybnie jest: Wójt Gminy Rybno,  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Rybnie, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Urzędzie Gminy w Rybnie za pomocą adresu iod@gminarybno.com  



 
Projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej 

 

28 
 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Rybno - przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 

podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Rybnie;  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Rybno;  

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Rybno 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rybno.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki:  
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- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki:  

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w 

których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 

szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Gminy w Rybnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi 

ma charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa.  

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 

XXVI. Spis załączników do SIWZ  

1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy  

2. Załącznik Nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  

2a) Załącznik nr 2a Instrukcja wypełnienia JEDZ  

3. Załącznik Nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów 

4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw  

5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej  

6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  

7. Załącznik nr 7 Wzór umowy  

8. Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa  

9. Załącznik nr 9 Przedmiar robót 

 
Zatwierdzam Specyfikację wraz z Załącznikami 

Rybno, dnia ……………………………………………….. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w 
indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” 
 
 

przedkładamy niniejszą ofertę  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Rybno 

ul. Długa 20 

96-514 Rybno  

 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
NIP REGON 

     

     

     

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Adres skrzynki ePUAP  

Adres e-mail  

 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym  
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki  
w niej zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do 

 
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami; 
4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
4.4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, posiadaną przez 

Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, 
i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez 
Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy. 

4.5. akceptujemy i przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki wymienione we wzorze umowy; 
4.6. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie brutto na warunkach określonych w SIWZ; 

4.7. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]3;  

4.8. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 

4.9. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od momentu upływu terminu 
złożenia ofert; 

4.10. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy;  
4.11. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy; 
4.12. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji 

4.13. wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy numer (wypełnić jeśli wadium wniesiono w pieniądzu): 
……………………………………………………………………….. 

4.14. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 
 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1 
  

2 
  

4.15. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom………………………… 

4.16. Wykonawca informuje, że: 
1. Wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

o którym mowa w  art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)*;  

2. Wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (o którym 
mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1843) w odniesieniu do następujących towarów lub 
usług…………………………………….…………………………………………………….. .* 
Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego 
wynosi……………………………………………………………………………………. zł netto.* 

4.17. Pozostałe oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców* 

 

1. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

 

 TAK 

 NIE 

Uwaga: 

 
3 niepotrzebne skreślić 
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*zaznaczyć odpowiednie 

 

Przez małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EURO. 

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Brak zaznaczenia nie spowoduje 

odrzucenia oferty. 

4.18. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

5. CENA OFERTY 

 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. 
 

5.1. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 
oraz zmiany jej treści,  

5.2. cena mojej (naszej) oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

A) CZĘŚĆ 1 Wymiana urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych i w jednym budynku  
publicznym 

 

Cena oferty netto PLN Cena oferty brutto PLN VAT % 
kwota VAT 

PLN 

 
  

 

 

Udzielę gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe na okres: …….  lat od dnia podpisania protokołu 
odbioru KOŃCOWEGO przedmiotu umowy. 

Udzielę gwarancji jakości na kotły na okres: …….  lat od dnia podpisania protokołu odbioru KOŃCOWEGO 
przedmiotu umowy. 

Zastosowane zostaną urządzenia: 

1. Kocioł na pellet 

- producent: …………………………………………………………… typ/model:…………………………………………………………………… 

2. kocioł gazowy 

- producent: …………………………………………………………… typ/model:…………………………………………………………………… 

3. kocioł olejowy 

- producent: …………………………………………………………… typ/model:…………………………………………………………………… 

 

 
4rozporządzenie 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). 
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Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart DTR ww. urządzeń  
 

B) CZĘŚĆ 2 Dostawa i montaż odnawialnych kolektorów słonecznych i instalacji paneli 
fotowoltaicznych na 19 (19 instalacje) budynkach mieszkalnych 

 

Cena oferty netto PLN Cena oferty brutto PLN VAT % 
kwota VAT 

PLN 

 
  

 

 
Udzielę gwarancji jakości na prace budowlano-montażowe na okres: …….  lat od dnia podpisania protokołu 
odbioru KOŃCOWEGO przedmiotu umowy. 
Udzielę gwarancji jakości na kolektory solarne i instalacje fotowoltaiczne  na okres: …….  lat od dnia 
podpisania protokołu odbioru KOŃCOWEGO przedmiotu umowy. 

Zastosowane zostaną urządzenia: 

1. Kolektor słoneczny 

- producent: …………………………………………………………… typ/model:…………………………………………………………………… 

2. Panel fotowoltaiczny 

- producent: …………………………………………………………… typ/model:…………………………………………………………………… 

3. Inwerter 

- producent: …………………………………………………………… typ/model:…………………………………………………………………… 

4. Zasobnik cwu 

- producent: …………………………………………………………… typ/model:…………………………………………………………………… 

 
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart DTR ww. urządzeń  

 
6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów): 

……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 

 
 
 
 
………………………………..   
 Miejscowość / Data  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia5. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia6 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][0][][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][8][][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego7 Odpowiedź: 

Nazwa:  [Gmina Rybno 

z siedzibą: 96-514 Rybno, ul. Długa 20, 

reprezentowane przez: 

Damiana Jaworskiego – Wójta Gminy Rybno  
] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

 
5 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
6 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
7 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia 
proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
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Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia8: [Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa 
jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń 

grzewczych  w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie gminy Rybno  ] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)9: 

[  RGK. 271.8.2020 ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów10: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem11? 
[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest [] Tak [] Nie 

 
8 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
9 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
10 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
11 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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zastrzeżone12: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”13 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 

urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego 
systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie14: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 

 

 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 

 
12 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
13 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
14 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami15? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 

dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 

zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o 
ile istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

 
15 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w 
szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót 
budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V16. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla 
każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje 
wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

  

 
16 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej17; 

korupcja18; 

nadużycie finansowe19; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną20 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu21 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi22. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 

za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok 
z jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]23 

Jeżeli tak, proszę podać24: 

a) datę wyroku, określić, których spośród 
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 

 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w 
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 
54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
19 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
20 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
21 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
22 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 
r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową 
Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
23 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to 
bezpośrednio ustalone w wyroku: 

 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]25 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia26 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki27: 
[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, zarówno w państwie, w którym ma 
siedzibę, jak i w państwie członkowskim 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 

 
25 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
26 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), 
objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 28 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI29 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy30? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 

następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
29 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
30 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych31; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest 
zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej32. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego33?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów34 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

 
31 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
32 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. 
a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
33 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia. 
34 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane 
z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) 
w przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 

której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z 
podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 
przed czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne 
sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w 
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania 
decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą 
mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 
Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
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Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]35 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 
 
[……] 

  

 
35 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych 
kryteriów kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy36: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

 
36 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 



 
Projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej 

 

46 
 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący37 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w 
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący38: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników 

finansowych39 określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-
ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek 

X do Y40 – oraz wartość): 
[……], [……]41 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

[……] 
 

 
37 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
38 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
39 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
40 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
41 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia42 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia43 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy 
sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i 
odbiorców, zarówno publicznych, jak i 
prywatnych44: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 
technicznych45, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 
 
[……] 

 
42 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
43 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
44 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów 
publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
45 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha 
dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w 
odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli46 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie 
konieczności także dostępnych mu środków 
naukowych i badawczych, jak również 
środków kontroli jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia 
u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej 
w ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom47 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

 
46 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
47 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
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11) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych 

na dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm 
zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące 
systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub 
zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną 
zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą 
towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie 
dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej48, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 

 
 
 
[] Tak [] Nie49 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]50 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim51, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.52, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), 

 
48 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
49 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
50 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
51 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
52 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 
[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
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Załącznik 2a do SIWZ 

 

 

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) 

składany na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

 

 

Informacja na temat wypełnienia dokumentu 

 
 
Zamawiający zamieścił elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ / ESPD – plik do  
pobrania. 
 
W celu wypełnienia formularza należy pobrać plik ze strony Zamawiającego w następujący sposób:    

- ustawić kursor myszy na dokumencie „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”  
- kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać  „Zapisz element docelowy jako…”  
- zapisać plik w wybranym miejscu na swoim komputerze. 

 
Następnie korzystając z serwisu JEDZ tj. wchodząc na stronę:  
https://espd.uzp.gov.pl/ 

- należy załadować plik i wypełnić dokument w wersji elektronicznej. 
 
Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia:  
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
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Załącznik 3 do SIWZ 
 

ZOBOWIĄZANIE 

Innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie instalacji OZE 
związanych  
z realizacją projektu pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 
urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” 
 
 
Ja/My, niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Zobowiązuję się do oddania wskazanych poniżej zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

(określenie zasobu, np. wiedza, doświadczenie, itp…) 

 

Do dyspozycji wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa wykonawcy) 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Udostępniam wykonawcy w/w zasoby w zakresie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

2. Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

3. Charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

………………, dn. ………………. r.                               
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
…………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Uwaga !!! oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale IX SIWZ 

 

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń 
grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX SIWZ. 
 

Lp. Przedmiot  Data odbioru 
końcowego 

Podmioty, na rzecz 
których dostawy 

zostały wykonane  
 

Doświadczenie 
własne/ podmiotu 

trzeciego 

Wartość  
brutto w PLN 

Część 1. 

1.      

Część 2. 

1.       

2      

 
Załączniki: 
1. Dowody, czy dostawy te zostały wykonane należycie.  
 
 
………………, dn. ………………. r. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

Uwaga !!! oświadczenie składane po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

 
OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

   
w trybie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 i art. 86 ust. 5 Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: 
 

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń 
grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” 

informuję, że: 
 

1. Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23              
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369)* jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty 
częściowe w niniejszym postępowaniu. 

2. Należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369)* jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty 
częściowe w niniejszym postępowaniu. 

3. Wykonawca powinien wykazać, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwnym 
przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do jego wykluczenia z udziału w 
postępowaniu. 

 
 
 
………………, dn. ………………. r. 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ROZDZIALE XI SIWZ 

 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
 
„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w 

indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” 

Wykonawca (pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko Wykonawcy): 

…………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………… 

(pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że: 

 

1) wobec Wykonawcy został / nie został* wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne; 
W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności. 

 

2) wobec Wykonawcy orzeczono / nie orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

 

3) Wykonawca zalega / nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). 

 

* niepotrzebne skreślić 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

................................................................. 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

Wzór umowy  

UMOWA NR .......... 

zawarta w dniu ….…........  r. pomiędzy:  

Gminą Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, NIP: …………….., Regon: ………………….. 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………,  

przy kontrasygnacie ………………………………………………  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  

a ..................................................................................................................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

....................................................................................................................................................

...  

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. 

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy 

Rybno”  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:  

1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącą załącznik nr 1 do 

umowy,  

2) ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu 

gwarancyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,  

3) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym po opracowaniu załącznik nr 3 

do umowy,  

4)    Kosztorysem sporządzonym prze Wykonawcę  na podstawie przedmiaru robót, który 

stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

 3.  Zamówienie, o którym mowa w § 1 ust 1 obejmuje1:  

Część 1: wymianę urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych na terenie gminy 

Rybno. Zostaną wymienione czynniki grzewcze takie jak: kotły węglowe na niskoemisyjne i 

wysokosprawne urządzenia grzewcze: kotły na pellet w ilości 17 szt. i piece gazowe 

kondensacyjne w ilości 24 szt. (w tym 24 szt. z zewnętrznym zbiornikiem paliwa); wymianę 

urządzeń grzewczych w jednym budynku publicznym (kompleks szkolny) na terenie gminy 

Rybno. Zostaną wymienione czynniki grzewcze takie jak: piece olejowe na niskoemisyjne i 

wysokosprawne urządzenia grzewcze: kotły olejowe kondensacyjne w ilości 2 szt.;  

Część 2: montaż i instalację systemów OZE na wybranych budynkach. Projektowane 

systemy OZE będą dostarczać energię elektryczną i/lub cieplną na potrzeby własne 

budynków mieszkalnych. Projektuje się następujące systemy: instalacje fotowoltaiczne w 

ilości 12 szt. i kolektory słoneczne w ilości 7 szt. 
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1 Zgodnie z ofertą wykonawcy, niepotrzebne skreślić  

4. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:  

1) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, warunków 

technicznych, zgłoszeń niezbędnych do realizacji powierzonego zadania.  

2) Uzyskanie map do celów lokalizacyjnych – jeżeli specyfikacja instalacji tego wymaga.  

3) Wykonanie montażu instalacji w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową.  

4) Wykonanie instrukcji korzystania z zamontowanych urządzeń.  

5) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i 

przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków o zainstalowanie 

dwukierunkowych liczników energii elektrycznej.  

6) Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników montowanych urządzeń w 

zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji 

papierowej instrukcji obsługi i eksploatacji.  

7) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego.  

8) Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie instalacji gazowych  

9)   Przygotowanie Kosztorysu  na podstawie przedmiaru robót który jest w załączniku nr 

9 do SIWZ. 

 10) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i geodezyjnej.  

5. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 

bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu 

przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami.  

7. Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich prac związanych z wymogami 

BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń zgodnie z dostarczonym przez 

Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

8. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) Prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy oraz 

posiada doświadczenie, doświadczoną kadrę menedżerską, możliwości i niezbędną 

wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych warunków umowy a także wykazuje 

płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie 

zobowiązań finansowych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał niezbędny 

do wykonania robót i w związku z tym zawiera z Zamawiającym niniejszą Umowę.  

2) Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami lokalnymi, 

warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia, 

warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i 
zobowiązuje się wykonać je zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Normami, w 

sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w 

zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi wykonywania prac, za umówione wynagrodzenie Wykonawca dostarczy 

przedmiot umowy we własnym zakresie tj. własnym transportem, na własny koszt i na 

własne ryzyko.  
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy.  

10. Od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  

11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu umowy.  

13. Zamawiający informuje, że w celu realizacji inwestycji powołał inspektor nadzoru, 

który w imieniu Zamawiającego będzie odpowiedzialny zapewnienie nadzoru 

inwestorskiego.   

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załącznikach do umowy, o których 

mowa w § 1 ust. 2  

2. Dokumenty stanowiące załączniki do umowy należy traktować, jako integralną część 

umowy, a także, jako dokumenty wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. 

Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą 

stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu projektu ani do zmiany 

sposobu ich wykonania. Nagłówki umieszczone w tekście umowy mają charakter 

informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje umowy.  

3. W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych oraz 

wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do prawidłowego zakończenia 

inwestycji, zgodnie z przepisami ppoż. i BHP.  

4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty związane z wykonaniem 

zamówienia oraz nie będzie wnosił żadnych roszczeń z powodu nieprawidłowego 

oszacowania wartości swojej oferty.  

5. Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujęcie rozwiązań wykonawczych 

gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie sprzętu objętego przedmiotem umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace stanowiące przedmiot umowy w terminach 

określonych w § 3 umowy, z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, 

dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

i na warunkach ustalonych umową.  

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz zapewni niezbędny 

sprzęt w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy. Materiały i urządzenia, użyte przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy powinny spełniać wszelkie wymogi co do jakości 

przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 266);  

8. Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty zostaną 

przekazane w formie wniosków materiałowych przedłożonych na wzorze przekazanym 

przez Inspektora Nadzoru.  



 
Projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej 

 

62 
 

9. Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za działania lub 

zaniechanie osób, za pomocą których Wykonawca realizuje umowę, w tym za personel, 

urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy znajdujące się i (lub) pozostawione na 

terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, 

urządzenia, sprzęt i materiały.  

10. Wykonawca przedłoży w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy harmonogram 

rzeczowo – terminowy prowadzenia prac montażowych jak również jego aktualizacji na 

żądanie Zmawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania 

do akceptacji przez Zamawiającego. Harmonogram, o którym mowa powyżej zawierał 

będzie również ceny jednostkowe poszczególnych instalacji dla poszczególnych 

mieszkańców.  

Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy.   

11. Ewentualne zmiany harmonogramu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

12. Zamawiający informuje, że przedmiot umowy realizowany jest w ramach Projektu 

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy 

Rybno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej.  

 

§ 3 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy do 30 

września 2021 roku  

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować Inwestycję zgodnie z zatwierdzonym 

Harmonogramem o którym mowa w §2 ust. 10.  

3. Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót montażowych i 

dopełnieniu formalności (zgłoszenie instalacji do sieci) potwierdzonych gotowością do 

odbioru końcowego inwestycji.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  

a) Dla części 1 ……………… zł brutto (słownie: ……………./100), w tym podatek VAT 

w wysokości ………………. zł.  

b) Dla części 2 ……………… zł brutto (słownie: ……………./100), w tym podatek VAT 

w wysokości ………………. zł.  

 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość 

zamówienia, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

w ramach inwestycji pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie gminy Rybno”.  

3. Należność, o której mowa w ust. 1, wypłacana będzie na podstawie faktur częściowych 

na koniec każdego kwartału i fakturą końcową tj. po podpisaniu odbioru końcowego. 
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Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości netto wynagrodzenia, 

wskazanego w ust. 1 umowy.  

4. Rzeczywiste wynagrodzenie, które będzie przysługiwało Wykonawcy, stanowić będzie 

iloczyn rzeczywiście wykonanych instalacji i cen jednostkowych określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. Ceny jednostkowe określone w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym są niezmienne, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie 

wskazanych w treści Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby 

zainstalowanych instalacji.  

5. Za gotowość do odbioru końcowego rozumie się zainstalowanie wszystkich instalacji w 

ramach realizowanego zadania i zgłoszenie wszystkich instalacji do sieci energetycznej, 

przeprowadzenie wszystkich rozruchów technologicznych oraz uzyskaniu 

prawomocnych pozwoleń na użytkowanie instalacji gazowych.  

6. Łączne Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie za 

wykonanie całego Przedmiotu Umowy, tj. dostawa i montaż wszystkich zaplanowanych 

instalacji w ramach zamówienia jak również innych prac niezbędnych do osiągnięcia 

celu Umowy. Ponadto Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty potrzebne do 

należytego wykonania umowy, w tym utrzymanie czystości i porządku, koszty 

finansowe, koszty obsługi gwarancyjnej, ubezpieczeń i jakiekolwiek koszty ogólne 

wynikające z wykonania Przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z odrębnie zawartymi umowami 

lub porozumieniami. Wobec tego Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się 

zwiększenia Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 z powołaniem się na jakiekolwiek 

koszty realizacji Umowy.  

8. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego 

podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

wskazujący ilość faktycznie wykonanych prac.  

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy.  

10. Należności Wykonawcy wynikająca z faktury końcowej płatna będzie przez 

Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………….., w 

terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej 

faktury, z zastrzeżeniem ust. 9. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie 

wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przewidzianego w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług.  

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze:  

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej,  

2) znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku o towarów i usług (tzw. biała 

lista podatników).  
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13. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia jednego lub obu 

warunków określonych w pkt 12, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 

określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości:  

1) realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności i/lub  

2) dokonania płatności na rachunek objęty wykazem podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,  

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą należnego 

mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dowody zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie dokonania i 

zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) lub pokwitowanie zapłaty gotówkowej podpisane przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę).Za datę zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

15. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, 

korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.  

16. W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o którym mowa w 

ust.10 jest on obowiązany do powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.  

17. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy, chociażby w chwili zawarcia Umowy nie mógł 

przewidzieć kosztów prac, albo koszty okazały się większe niż przewidywał.  

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, SIWZ, dokumentacją projektową, 

a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

2. Wykonawca ma obowiązek stosować się do zaleceń wytycznych i wymagań stawianych 

przez Nadzór inwestorski i Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz 

przed innymi, ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z 

należytą starannością;  

4. Zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót 

oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznych;  

5. Zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi 

uprawnieniami w sposób zapewniający realizację przedmiotu umowy z należytą 

starannością, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
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przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi;  

6. Zapewnienie niezbędnego nadzoru kierowników robót branżowych wskazanych w §6 

umowy nad realizacją robót budowlanych,  

7. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robót materiały i wyroby budowlane 

powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów 

powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji 

odbioru robót;  

8. Stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom 

jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia;  

9. Ponoszenie odpowiedzialności:  

1) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;  

2) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń i materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy.  

10. Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;  

11. Uporządkowanie terenu budowy, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od 

zakończenia robót, w tym usunięcie wszelkich materiałów pochodzących z demontażu 

oraz pozostawienie obiektu czystego i nadającego się do użytkowania. W przypadku nie 

uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót 

porządkowych;  

12. Dysponowanie kadrą pracowniczą posiadającą aktualne zaświadczenia lekarskie bez 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i 

ppoż;  

13. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) przez cały okres trwania 

umowy, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia, za szkody wyrządzone na osobie, mieniu osób trzecich, na kwotę nie 

mniejszą niż:  

200 000,00 zł. Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania umowy, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie później 

niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. W przypadku braku 

ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może 

wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, bez możliwości 

przedłużenia terminu wykonania prac, lub odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z 

tego powodu traktuje się jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

14. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej w formie uzgodnionej z 

Inspektorem nadzoru i Zamawiającym oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego 

zakładu energetycznego wniosków zgłoszenie instalacji do sieci.  

15. Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników montowanych urządzeń w 

zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji 

papierowej instrukcji obsługi i eksploatacji. Przed przystąpieniem do szkolenia 

Wykonawca przygotuje program szkolenia. Przeprowadzenie szkolenia musi zostać 
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potwierdzone poprzez podpisanie protokołu z przeprowadzania szkolenia przez 

użytkownika instalacji.  

16. Podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy 

i wokół terenu budowy w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania 

ewentualnych wad;  

17. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę 

robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem;  

18. Usuwanie odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);  

19. Zapewnienie na własny koszt załadunku i transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;  

20. Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych przez siebie robót i 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z 

wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

Uszkodzenia w robotach lub materiałach Wykonawca jest zobowiązany naprawić na 

własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z odpowiednimi 

normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa;  

21. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający. wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace budowlano-montażowe 

przez pracowników fizycznych.  

22. Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu umowy 

pomieszczeń i terenów.  

23. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchów pojazdów.  

24. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.  

25. Ponoszenie odpowiedzialności za:  

1) zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

czyszczenia kół samochodów wyjeżdżających z placu budowy oraz usuwania na 

własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg na placu budowy i poza 

nim związanych z realizacją robót przez Wykonawcę;  

2) uszkodzenie przez Wykonawcę istniejącego uzbrojenia na terenie działki i w jej 

pobliżu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia powyższego uzbrojenia 

przed działaniem czynników związanych z realizacją robót.  

3) utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w należytym stanie i usuwanie 

na bieżąco (zgodnie z obowiązującymi przepisami) zbędnych materiałów 

budowlanych i innych odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz 

substancji łatwopalnych, do końca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie budowy, porządek, urządzenia 

wspólne zabezpieczające higienę i bezpieczeństwo budowy, czystość, bezpieczeństwo 

i ogólny nadzór nad składowanymi materiałami, otoczeniem oraz drogami 
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publicznymi zgodnie z prawem, zarządzeniami, przepisami policji drogowej, bhp oraz 

innymi. Powyższe obowiązki nie są ograniczone.  

4) zniszczenia i szkody powstałe na terenach zajętych czasowo przez Wykonawcę dla 

potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 

tereny zajęte czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz do naprawy wszelkich 

ewentualnych szkód związanych z realizacją robót przez Wykonawcę na terenach 

sąsiadujących. W przypadku nie zastosowania się do powyższego po uprzednim 

pisemnym wezwaniu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za 

wykonanie powyższych robót.  

5) prowadzenie wszelkich robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. (w tym odpowiednie  

6) przechowywanie materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie wykopów, 

konstrukcji, rusztowań itp. Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy wszystkich podmiotów wykonujących prace na placu budowy jest 

Kierownik Budowy Wykonawcy.  

7) szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie 

bezpośrednio przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą  

26. Oprócz zapisów zawartych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przejmuje na siebie 

pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.  

27. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których 

zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy 

powierza, jak za własne działania, uchybienia lub zaniechanie.  

28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w materiałach spowodowane 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub 

zaniechaniem na zasadach ogólnych.  

30. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej 

umowy.  

 

§ 6 

Osoby do kontaktów 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów roboczych w odniesieniu do 

przedmiotu niniejszej umowy jest …………………….  

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów roboczych w odniesieniu do przedmiotu 

niniejszej umowy jest ……………………. 

3. Wykonawca, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż 7 dni od 

zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu na piśmie informację dotyczącą 

ustanowionych kierowników budowy: w branży konstrukcyjno-budowlanej, w branży 

elektrycznej i w branży sanitarnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru 

właściwych uprawnień kierownika.  

4. Zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w ust. 1-3 nie 

wymagają pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.  
 

§ 7 

Gwarancja 
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1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości prac budowlano-montażowych 

wynosi …….. i zamontowane urządzenia wynosi ……….. zgodnie z okresem 

zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji na 

wykonane prace budowlano-montażowe rozpoczyna się w dniu następnym po dniu, w 

którym nastąpił odbiór końcowy prac po zsynchronizowaniu instalacji fotowoltaicznej z 

siecią, z wyłączeniem elementów, w których w protokole odbioru warunkowego 

stwierdzono wady. W zakresie tych elementów okres rękojmi i gwarancji biegnie od 

daty podpisania protokołu usunięcia Wad.  

2. W okresie pomiędzy dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru 

poszczególnych Instalacji i protokołu Odbioru Końcowego a pierwszym dniem okresu 

gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich awarii, błędów i 

usterek wykrytych przez użytkowników i Zamawiającego, uniemożliwiających 

korzystanie z instalacji na zasadach określonych w OPZ i PFU.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Kartę gwarancyjną, na każdą wykonaną 

Instalację podlegającą procedurze Odbioru i przekazać Zamawiającemu przy 

podpisywaniu protokołu Odbioru (za pośrednictwem Inspektora Nadzoru), jako swoje 

pisemne zobowiązanie do realizacji obowiązków z tytułu gwarancji jakości, na 

warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.  

4. Zasady eksploatacji i konserwacji Instalacji będącej przedmiotem gwarancji zostaną 

określone w opracowanej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu instrukcji 

użytkowania i eksploatacji Instalacji. Zasady te mają wynikać z przepisów prawa oraz 

zasad prawidłowej gospodarki, w szczególności nie mogą się różnić na niekorzyść 

Zamawiającego od zasad określonych przez producentów Urządzeń i materiałów 

wchodzących w skład Instalacji objętych gwarancją. Elementem instrukcji użytkowania 

i eksploatacji Instalacji ma być wykaz Urządzeń zamontowanych w ramach wykonanej 

Instalacji.  

5. Wykonawca zapewnia, że w okresie trwania gwarancji jakości nie dojdzie do 

uszkodzenia Instalacji oraz jej elementów w związku ze stanami postojowymi 

związanymi z zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia 

wyżej opisanych stanów postojowych, Zamawiający nie utraci gwarancji jakości.  

6. Zamawiający lub Użytkownik w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady jest 

uprawniony do zgłaszania powstałych wad. Zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki 

można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. 

Adresy, w tym do obsługi zgłoszeń elektronicznych oraz dedykowany numer telefonu 

należy wskazać w Karcie gwarancyjnej.  

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych oraz z tytułu 

rękojmi za wady i utrzymanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do 

zgłoszeń zdarzeń objętych gwarancją i rękojmią, o których mowa w ust. 6, przez cały 

okres gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przyjmowanie 

zgłoszeń telefonicznych 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne przez osobę 

działającą w imieniu Wykonawcy.  

8. Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone wady i usterki z zachowaniem terminów:  

1) czas reakcji serwisu na zgłoszenie, w tym ocena zasadności zgłoszenia i ustalenie 

sposobu usunięcia wady lub usterki podczas bezpośredniej obecności w Lokalizacji 

Instalacji – do 24 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki (wszelkich 

nieprawidłowości w działaniu Instalacji),  
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2) usunięcie wady lub usterki – do 48 godzin od momentu zgłoszenia.  

9. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w 

terminie określonym w ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 

pisemnie Zamawiającego. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach wyznaczy 

nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 

traktowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

10. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania 

wynikającego z gwarancji jakości lub rękojmi za wady lub nieuznania zgłoszenia, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Koszt ten może zostać 

pokryty w szczególności z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na jego koszt.  

12. Usunięcie wad, pod rygorem nieważności, powinno być potwierdzone protokołem 

usunięcia wad lub usterek, podpisanym przez Wykonawcę Zamawiającego  

13. Zgłoszenie wad lub usterek, których termin usunięcia wykracza poza datę ważności 

gwarancji, powoduje wydłużenie okresu gwarancji jakości o okres od momentu 

zgłoszenia wad lub usterek do momentu ich skutecznego usunięcia.  

14. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły 

wyższej, z winy Zamawiającego.  

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres przedmiotu umowy: całość, a 

Podwykonawcom powierzy wykonanie następującego zakresu przedmiotu 

umowy:…………………………  

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dostaw 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania.  

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej,  

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem umowy, 
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których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 

będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych usług, dostaw 

bądź robót, wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w 

ofercie Wykonawcy,  

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy, 

kwalifikacji i doświadczenia, personelu i sprzętu, gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie podzlecanej części umowy proporcjonalnie do wymagań stawianych w 

tym zakresie Wykonawcy,  

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilościowym i wyceną 

nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 

podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie 

później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 

dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 4, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 

do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 7,  
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2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w 

ust.7,  

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu 

umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio 

przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma 

być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę;  

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót,  

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie umowy.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 

niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 

do jego reprezentacji.  

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 

ust. 9.  

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  
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15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.  

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym w ust. 7 – 15.  

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową.  

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy.  

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 

w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 

język polski.  

 

§ 9 

Wynagrodzenie Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
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Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub z którymi zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 

1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Postanowienia ust. 1-6 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 1145 ze zm.)  

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca oświadcza że zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy w przypadku 

odstąpienia przez stronę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 niniejszej 

umowy.  

2) W przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy skutkującej niewykonaniem 

zaplanowanych na dany kwartał (kalendarzowy) w zatwierdzonym Harmonogramie 

Rzeczowo- Terminowym u Zamawiającego ilości Instalacji w wysokości 1.000,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  
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3) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru Instalacji lub 

stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad lub 

usterek.  

4) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad w 

wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, za każdy stwierdzony przypadek.  

5) w przypadku braku realizacji obowiązków wskazanych w § 5 karę w wysokości 1000 

zł za każdy przypadek,  

2. Zamawiający może potrącić należne mu od Wykonawcy kary umowne z 

Wynagrodzenia Wykonawcy lub wyegzekwować je z Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

3. Kary umowne są wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia, bez 

potrzeby odrębnego wezwania do zapłaty. W przypadku odstąpienia od Umowy kary za 

zwłokę oraz nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub za 

nienależyte wykonanie Umowy naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne (także w 

przypadku, gdy podstawa odstąpienia jest tożsama z podstawą wcześniejszego 

naliczenia kar umownych).  

4. Wykonawca oświadcza, że oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani 

nie jest obarczone inną wadą oświadczenia woli.  

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniósł w pieniądzu 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 tj.: ………….. zł (słownie: 

……………………… …../100).  

2. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

usterki oraz zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady, z zachowaniem terminu określonego w § 7 ust. 1.  

3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona 

nienależycie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo 

wykorzystać na zastępcze wykonanie tych obowiązków, także odsetki wynikające z 

umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub 

usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót.  

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w 

okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  
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§ 12 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia – wykonywanie przez pracowników fizycznych prac budowlano-

montażowych.  

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

i/lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Jeżeli do wykonywania czynności, 

o których mowa w ust. 1, podczas realizacji zamówienia Wykonawca zatrudni nowych 

pracowników, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zawarte z nimi umowy 

o pracę w terminie 2 dni od dnia podjęcia pracy przez tych pracowników.  

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy i/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 i/lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

i/lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

i/lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. 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; 
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

i/lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub/i podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie 

przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia - w terminie 7 dni 

od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. l ustawy - Prawo 

zamówień publicznych).  

2. W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie określonym w § 3 niniejszej 

umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar o 

których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 

niedostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z opisem.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.  

 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w 

formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod 

rygorem nieważności.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Zmiany i uzupełnienia umowy dopuszczalne są w następujących sytuacjach:  

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:  

a/ zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu umowy,  
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b/ zdarzeń losowych (kataklizmy, złe warunki atmosferyczne lub inne czynniki 

zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na 

treść zawartej umowy lub termin realizacji.  

 

2) Pozostałych zmian:  

a/ w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje 

zmniejszenie wartości umowy),  

b/ w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się 

możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości 

umowy z tego tytułu, 

c/ zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy,  

d/ zmiany formy organizacyjnej / prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.).  

e/ zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),  

f/ wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia 

Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie 

lub zakresie.  

g/ w przypadku zmiany rodzaju oraz lokalizacji instalacji  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w 

zakresie możliwości zmiany zakresu rzeczowego, w postaci mniejszej ilości 

zamontowanych instalacji.  

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod 

rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.  

6. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  
 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 1843 Z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie jest uprawiony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej 

umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

2. Oferta Wykonawcy  

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (po opracowaniu)  

4. Dokumentacja projektowa. 

5. Kosztorys Wykonawcy.  
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