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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

 

„Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na 

budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku”  

  

(Znak postępowania: GZO 271.1.2020)  

 

 

 
 

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:  

 

„Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.                   

w Dorohusku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
/-/ Prezes Zarządu – Dariusz Kamola 

 
 
 
 
 

……………………………….………….……….. 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 

 
 

Okopy Kolonia, dnia 17.12.2020 r. 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Gminny zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku zwana dalej „Zamawiającym” 

Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk, 

NIP 563-18-66-852, REGON110198439 

Nr telefonu: +48 (82) 566-12-06,  

Godziny urzędowania:  

poniedziałek-piątek 07:00-15:00  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: gzodorohusk@data.pl 

Adres strony internetowej: www.gzodorohusk.pl 

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

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

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym 

w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

1.3. Wartość zamówienia. 

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych  

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

publicznych w odniesieniu do dostaw i usług. 

1.4. Słownik. 

Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 

1) „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), 

2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3)  „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ, 

4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczy niniejsza SIWZ, 

5) „Zamawiający” – Gmina Dorohusk, 

6) „Wykonawca”–należy przez to rozumieć  osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o  

udzielenie  zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła  umowę w 

sprawie zamówienia publicznego. 

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami. 
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Rozdział 2 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 

2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: GZO 271.1.2020. 

2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  

na wyżej podane oznaczenie. 
 

Rozdział 3 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu  

„Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.                   

w Dorohusku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

Rozdział 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji 

fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku, 

która jest realizowana w ramach projektu Produkcja energii z OZE                                                      

w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku”.  

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:  

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację 

techniczną 3 zestawów mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy min. 49,83 

kWp, 31,68 kWp i 26,4 kWp z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 

2) montaż paneli ogniw słonecznych i falowników, 

3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

4) przygotowanie i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej 

służącej do inteligentnych systemów zarządzania energią, 

5) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. za pośrednictwem licznika 

dwukierunkowego. 

4.3. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej 
instalacji fotowoltaicznych – dalej zwanymi „instalacjami”. 

4.4. Rozwiązania równoważne. 



 
Projekt pn. „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku”  

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 4 z 26 

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując 

dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej 

towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza 

to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub 

urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych 

podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie 

negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne 

będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy 

oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania 

potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego 

niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub 

oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 

zamawiającego. 

Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez 

tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami 

lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert 

lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma 

ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania 

w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 

wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane 
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przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach 

realizacji zamówienia. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia 

konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie 

innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych  

i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 

4.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp. 

4.7. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne, 

09300000-2 -Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09332000-5- instalacje słoneczne 

45211000-0- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

4.8. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób 

niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż 

przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności 

obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się  

na wózkach inwalidzkich). 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 

30.06.2021 r. 

5.2. Terminy realizacji dostawy i montażu poszczególnych instalacji zostaną określone 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę po 

podpisaniu umowy z zastrzeżeniem następującej kolejności wykonywania 

poszczególnych instalacji: 

1) Instalacja na gruncie o mocy 49,83 kWp przy Ujęciu Wody w Dorohusku, 

2) Instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68 kWp, 

3) Instalacja na gruncie  o mocy 26,4 kWp przy oczyszczalni ścieków w Dorohusku.  

5.3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach jednej 

lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie (3 dni dla każdej 

instalacji). Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał 

rozpoczętą robotę w zakresie jednej instalacji. 
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Rozdział 6 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 
 

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 
 

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 
 

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat1 przed upływem terminu składania ofert 

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

wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonuje) należycie: zamówienie polegające na dostawie wraz  

z montażem instalacji fotowoltaicznych posadowionych na dachu i 

gruncie o łącznej mocy min. 35 kWp i wartości co najmniej 200.000,00 

zł. (dwieście tysięcy złotych 00/100)– w ramach jednego kontraktu. 
 

UWAGA: 
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli 

realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w 

formule dostaw z montażem. 
 

6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp). 

6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ. 

 
1 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w Rozdziale 6, pkt. 6.2.3 SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w 
okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 
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6.5. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2  SIWZ,  w  stosownych  sytuacjach  oraz w  

odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na 

zdolnościach  technicznych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty  te  zrealizują  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których  te 

zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy). 

6.6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" ,o której mowa w pkt 

6.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

6.6.1.wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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; 

6.6.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności  

techniczne  lub  zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 

ustawy; 

 

Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt  

12–23 ustawy Pzp. 

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 

1, 2, 4 i 8 ustawy. 

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13  

i 14 oraz pkt 16–20 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. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
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podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając  

wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 7.4 SIWZ. 

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

(art. 24 ust. 12 ustawy). 

7.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale  

8 SIWZ. 

Rozdział 8 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ  

ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

8.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców: 

8.1.1. W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

określonych  w  rozdziale 6 SIWZ    oraz    wykazania    braku    podstaw do  

wykluczenia, o którym mowa w rozdziale 7 SIWZ Wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym 

w załączniku Nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega  wykluczeniu  z  

postępowania  oraz  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu. Oświadczenia te 

Wykonawca składa  zgodnie  ze  wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ. 

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu 

wykazania    braku    istnienia    wobec    nich    podstaw wykluczenia    oraz 

spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  w  

postępowaniu zamieszcza   informacje   o   tych   podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w pkt 8.1.1 SIWZ . 

8.1.2. Dowody,  o  których  w  rozdziale 6.5.1  SIWZ,  w  szczególności   pisemne 

zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  złożone  na  zasadach  określonych  w rozdziale 

6.4 –6.5 SIWZ -jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego. 

8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji  

z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej 
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samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

 

8.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 

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

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

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

1 ustawy Pzp. 

 

8.3.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

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

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

8.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

8.5. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 

 

8.5.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej 

SIWZ: 

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 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 lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 
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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 albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 

6 do SIWZ. 

 

8.5.2. Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania. 

 

8.5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego: 

1) karty katalogowe oferowanych modułów  i  inwerterów fotowoltaicznych 

podpisane     przez     producenta     lub     podmiot uprawniony    do    

reprezentowania    producenta    lub    dystrybutora urządzeń na rynku polskim 

obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia 

parametrów zawartych w dokumentacji technicznej dla każdej z instalacji, 

2) certyfikat  potwierdzający  pozytywny  wynik  testów  zgodności modułów  z  

normami  IEC  61215,  IEC  61730  lub  z  normami równoważnymi  wydany  przez  

jednostkę  oceniającą  zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, 

3) certyfikat  potwierdzający  pozytywny  wynik  testów  odporności modułów  na  

amoniak (NH3) zgodnie  z  normą  IEC  62716  lub równoważną wydany przez 

jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, 

W zakresie oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy - zamawiający 

informuje, że w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych 

nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub 

oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że 

roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego 

wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone 

wymagania wskazane przez zamawiającego (art. 30a ust. 4 ustawy). 
 

W zakresie certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki 

oceniające zgodność zamawiający informuje, że akceptuje odpowiednie środki 
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dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta,  

w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o 

ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w 

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia (art. 30 b ust. 4 ustawy). 
 

8.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,  

o których mowa powyżej  (tj. oświadczenia i wykaz dostaw) budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 

8.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są 

one aktualne.  

8.8. Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  oświadczeń,  o  których  mowa  w  8.1.1  SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  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 terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta 

Wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania 

8.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.10. Oświadczenia,  o  których  mowa  w  pkt  8.1.1  SIWZ  składane  są  w  oryginale. 

Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.6.1. SIWZ należy złożyć w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty wskazane w 
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pkt 8.5.1, SIWZ składa się  w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  

publicznego  albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 

8.11. Dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których  mowa  powyżej sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

 

Rozdział 9 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH  

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH  

W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

9.1. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:1)jest 

zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) części  

zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom i podać firmy 

(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 

9.2. jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy  

Pzp,  w  celu  wskazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu Wykonawca  

jest  zobowiązany  wskazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż  podwykonawca,  na  

którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

9.3. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na 

ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 

Rozdział 10 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a)żaden  z  nich  nie  może  podlegać  wykluczeniu  z  powodu  niespełniania warunków, 
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o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2), 4)i 8) ustawy Pzp, natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 

SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b)Oświadczenia,  o  których mowa    w    pkt.    8.1.1 SIWZ  składa  każdy z  wykonawców  

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu 

oraz    brak    podstaw wykluczenia, 

c)oświadczenie  o  przynależności lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy 

kapitałowej, składa każdy z Wykonawców, 

d)zobowiązani  są  oni  na  wezwanie  Zamawiającego,  złożyć  dokumenty i oświadczenia, 

o których mowa w pkt. 8.3 SIWZ,   

 - dokumenty,   o których mowa w   pkt.   8.3. SIWZ składa  odpowiednio 

Wykonawca/Wykonawcy,  który/którzy  wykazuje/-ą  potwierdzenie spełniania  przez  

oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez Zamawiającego. 

 

Rozdział 11 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

11.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

11.2. Komunikacja  między Zamawiającym, a Wykonawcami  odbywa  się  za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. -Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041z późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem  posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji 

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

drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.). Jeżeli Zamawiający 

lub Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 

informacje  za  pośrednictwem faksu  lub  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. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

(zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

powołując się na numerem referencyjny postępowania tj. GZO 271.1.2020. 

11.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę,  
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zamawiający  domniema,  że  korespondencja  wysłana  przez zamawiającego  na  

numer  faksu  lub  adres  e-mail  podany  przez  wykonawcę została mu doręczona 

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

11.4. Korespondencję  związaną  z  niniejszym  postępowaniem  należy  kierować  na 

adres:  

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku 

Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk 

Fax: 82 566-10-12, e-mail: gzodorohusk@data.pl 

11.5. Zamawiający wyznacza  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  pracownika 

Panią Magdalenę Chomiarczuk, numer faksu i email jak powyżej, od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy zakładu określonych w pkt. 1.1. SIWZ z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

11.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

11.7. Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  przepisy  ustawy  nie  pozwalają na   

jakikolwiek   inny   kontakt -zarówno  z  Zamawiającym  jak  i  osobami 

uprawnionymi  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami -niż  wskazany w 

niniejszym Rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 

formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 

osobisty w swojej siedzi 

 

Rozdział 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

12.1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu. 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej 

oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem  

formy pisemnej. 

13.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz ofertowy– do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik 

nr 1 do SIWZ (przy czym wykonawca może sporządzić ofertę wg innego 

wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ i 

załącznikach).  

2) Oświadczenia wstępne o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz 

o braku podstaw wykluczenia- załącznik nr  3 i 4 do SIWZ,  
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3) Pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji 

wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do 

podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą 

(jeżeli dotyczy); 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, 

podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we 

właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 

5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ podpisane przez osobę/y 

upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze (jeżeli 

dotyczy). 

13.4. Ofertę, oświadczenia, a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach 

stanowiących załączniki do SIWZ. 

13.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza 

ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, 

by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3-6 do SIWZ), treść składanych 

oświadczeń, wykazu dostaw oraz osób powinna potwierdzać spełnianie 

warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu. 

13.6. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana 

tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ. 

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

język polski. 

13.8. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419, z późn. zm.). Zamawiający nie 

ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

UWAGA 

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że 

zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli 

spełnia łącznie trzy warunki: 
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− ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 

posiada wartość gospodarczą, 

− nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub 

osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej 

posiadaniem, 

− podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą 

tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie 

poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się 

rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy 

zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. 
 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art.  86 ust. 4 

ustawy Pzp, 

2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 

3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. 

13.9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnej kopercie wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z dokumentami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednej zamkniętej koperty. 

13.10. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

13.11. Ofertę  należy  umieścić  w  kopercie/opakowaniu  i  zabezpieczyć  w  sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń 

przed  upływem  terminu  otwarcia  ofert. Na kopercie/opakowaniu   (w   tym 

opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 

GZO Sp. z o.o., z/s Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk 

OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji 

fotowoltaicznych na budynku  i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku” 



 
Projekt pn. „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku”  

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 17 z 26 

„Nie otwierać przed dniem 31.12.2020r., godz. 11:15” 

13.12. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  oznakowanie 

koperty. 

Rozdział 14 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

14.1. Oferty należy składać w Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o., Okopy Kolonia 49, 22-175 
Dorohusk 
14.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego  do 
dnia 31.12.2020r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 1. Decydujące znaczenie  dla 
oceny zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu  oferty na adres 
wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską .  
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Prezesa Zarządu dnia 
31.12.2020 r. o godz.  11:15. 

 

Rozdział 15 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 

15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

15.3. 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 zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko 

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest  

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

Rozdział 16 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

16.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie 

sumę kosztów poszczególnych instalacji wyliczoną na podstawie 

załączonych do postępowania przedmiarów. Cena oferty – jest to kwota 

wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 SIWZ). 

16.2. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami. 

16.3. Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym.  
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16.4. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym 

w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie 

zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

16.5. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, 

jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

16.6. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), 

za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.  

16.7. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 2 do 

SIWZ.  

16.8. UWAGA: Wszyscy wykonawcy są zobowiązani do zastosowania stawki VAT 

wg formularza ofertowego. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 

zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku 

od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na 

konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których 

będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała 

zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

16.9. UWAGA: Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że 

Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT  

i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w umowie zasadę 

klasycznego rozliczenia podatku VAT - a Zamawiający otrzyma 

indywidualną interpretację podatkową wskazującą następnie  

na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony dokonają zmiany umowy w 

ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktur zgodnie z 

regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT. 
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Rozdział 17 

BADANIE OFERT 

 

17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

17.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz 

w przypadkach określonych w art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiający zwróci się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w 

szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp. 

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

Wykonawcy. 

17.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

 poprawiona. 

 

Rozdział 18 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie 

kryterium (w %) 

1 Cena (C) 60 

2 Czas naprawy gwarancyjnej na wezwanie (S)  40 
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18.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

18.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
 

 

 

  Cn 

C =  ------- x 60 pkt  

 Cb 

  

 gdzie, 

C- ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe 

oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny 

odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony 

do dwóch miejsc po przecinku. 

18.4. Punkty za kryterium „Czas naprawy gwarancyjnej na wezwanie” zostaną 

przyznane w skali: 

Czas naprawy gwarancyjnej  na 
wezwanie  

(od momentu zgłoszenia) 
Liczba punktów 

5 dni roboczych S = 0 pkt 
4 dni robocze S = 10 pkt 
3 dni robocze S = 20 pkt 
2 dni robocze S = 30 pkt 

1 dzień roboczy S = 40 pkt 
 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże czasu naprawy, Zamawiający przyjmie, że oferuje on 

maksymalny czas naprawy tj. 5 dni roboczych i przyzna 0 pkt. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu naprawy dłuższego niż 5 dni 

robocze Zamawiający ofertę odrzuci.  

Wykonawcy oferują czas naprawy gwarancyjnej na wezwanie w pełnych dniach (w 

przedziale od 1 do 5 dni roboczych). 

W przypadku, gdy, Wykonawca zaproponuje czas naprawy krótszy niż 1 dzień 

roboczy, to Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 1 dnia roboczego tj. 

najkrótszy przyjęty w tym kryterium oceny ofert. 
 



 
Projekt pn. „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku”  

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 21 z 26 

18.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów obliczoną na podstawie wzoru: 
 

Przyznana ilość punktów = C + S 
 

18.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,  

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa 

w pkt 18.1 SIWZ. 

 

Rozdział 19 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie 

wszystkich wykonawców o: 

− 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 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

− wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

− wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności,  

− unieważnieniu postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.3. Informacje o których mowa w pkt. 19.2 tiret pierwszy Zamawiający opublikuje na 

swojej stronie internetowej: (http://www.gzodorohusk.pl). 

 

Rozdział 20 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 

podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą 
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współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 

uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów 

związanych z płatnościami. 

20.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty. 

20.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

20.4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale 21 niniejszej SIWZ. 

 

Rozdział 21 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany 

będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT). 

21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

BS Leśniowice O/Dorohusk  nr   15 8195 0009 2002 0030 0041 0002 tytułem 

„Zabezpieczenie wykonania umowy nr GZO 271.1.2020  pn. Dostawa i montaż 

trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. 

w Dorohusku. 

21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w 

dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie 

zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek 
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Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu 

podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem. 

21.5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

Rozdział 22 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

22.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

22.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

zawarta umowa, o której mowa w pkt. 22.1 SIWZ. 

22.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych 

w Projekcie Umowy. 
 

Rozdział 23 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

na „Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku                             

i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
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czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

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

9) Wykonawcy nie przysługuje: 

Rozdział 24 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. 

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 



 
Projekt pn. „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku”  

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 25 z 26 

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się 

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: 

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 

SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 
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Rozdział 25 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Zamawiający nie przewiduje: 
− zawarcia umowy ramowej, 

− składania ofert częściowych, 

− składania ofert wariantowych, 

− rozliczania w walutach obcych, 

− aukcji elektronicznej, 

− zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 

 

Rozdział 26 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 –  formularz ofertowy. 

Załącznik Nr 2 -  Projekt umowy. 

Załącznik Nr 3 –  wzór oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w 

postępowaniu 

Załącznik Nr 4 -  Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia. 

Załącznik Nr 5 –  Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy 

kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), 

Załącznik Nr 6 –  Wzór wykazu dostaw – składany na wezwanie zamawiającego w 

trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. 

Załącznik Nr 7 –  dokumentacja techniczna tj. 3 egz. projektu (dla każdej 

lokalizacji) oraz 3 szt. przedmiaru (dla każdej lokalizacji). 


