RDG.GE.271.1.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla Projektu
„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 3 „Efektywna i zielona energia”
Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

Wspólny słownik zamówień (CPV):
71700000-5 usługi nadzoru i kontroli
71540000-5 usługi zarządzania budową
71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją
71521000-6 usługi nadzorowania placu budowy
71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

Zamawiający:
GMINA SĘDZISZÓW
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
tel. (41) 38-11-127, fax. (41) 38-11-131
NIP: 656-21-64-804
http://www.sedziszow.pl
Zatwierdzam:
…………………………………..
(data, podpis Kierownika Zamawiającego)
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I. Informacje o Zamawiającym
Gmina Sędziszów z siedzibą w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej równowartości 221 000 euro.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy 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.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze
zm.).
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa Zamawiającego http://www.sedziszow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
- tablica ogłoszeń Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla Projektu „Instalacja
systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”.
1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje nadzorowanie robót polegających na dostawie
i montażu instalacji OZE na domach prywatnych:
a) 220 instalacji fotowoltaicznych
b) 135 instalacji kolektorów słonecznych
2. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski w następującym zakresie:
2.1. Udział w procedurze przetargowej na dostawę i montaż instalacji OZE, w tym pomoc
w przygotowaniu odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców
Robót biorących udział w postępowaniu, sprawdzanie ofert złożonych w przetargu pod kątem
zgodności zaoferowanych rozwiązań, urządzeń i materiałów z wymogami Zamawiającego.
2.2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i zgłoszeniem robót (jeżeli będzie wymagane), przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej m.in. poprzez:
2.2.1.Przekazanie Wykonawcy Robót w imieniu Zamawiającego terenu budowy, reprezentowanie
Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektami, SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz aktualnie dostępną wiedzą
techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności
Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami i warunkami
określonymi w decyzjach w ramach odbiorów częściowych i odbioru końcowego
prowadzonych na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą Robót. Przystąpienie
Inspektora do wykonywania czynności objętych niniejszą SIWZ jest jednoznaczne
z zapoznaniem się przez Inspektora z obowiązkami Wykonawcy Robót, wynikającymi
z SIWZ na wykonanie dostawy i montażu instalacji OZE, jej załączników oraz umowy
z Wykonawcą Robót oraz Umową o dofinansowanie Projektu RPSW.03.01.00-26-0020/17
w ramach RPO WŚ 2014-2020;
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2.2.2.Zatwierdzenie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót materiałów, urządzeń
i elementów instalacji, które podlegać będą zabudowie w zakresie zgodności z SIWZ na
wykonanie dostawy i montażu instalacji OZE oraz oferty Wykonawcy Robót i kontrolowanie
montażu instalacji w oparciu o elementy zatwierdzone. Zatwierdzenie następuje po
przygotowaniu przez Wykonawcę Robót propozycji zestawienia tabelarycznego,
katalogowych materiałów, urządzeń i elementów instalacji oraz zdjęć montowanych
elementów przez Inspektora. Projekt zestawienia i załączone do niego dokumenty opatrzone
będą pieczęciami i podpisami Wykonawcy Robót i Inspektora z adnotacją „przedstawiamy
do zatwierdzenia jako w pełni zgodne z wymogami SIWZ na wykonanie dostawy i montażu
instalacji OZE i załączników do niej oraz z ofertą Wykonawcy Robót”;
2.2.3.Kontrolowanie stanu magazynowego Wykonawcy Robót części
magazynowanych przez Wykonawcę Robót w celu realizacji Projektu;

i

materiałów

2.2.4.Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy/zeszytu budowy zgodnie
z ustalonym przez strony wzorem i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie
okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;
2.2.5.Koordynacja i nadzór nad robotami poszczególnych branż;
2.2.6.Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót dostaw, montaży, zasad
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony
środowiska;
2.2.7.Kontrola zgodności wykonania robót z umową zawartą z Wykonawcą Robót;
2.2.8. Inspektor musi nadzorować dostawy i montaże w takich odstępach czasu, aby zapewniona
była skuteczność nadzoru, w tym:
 prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z instalacji kolektorów
słonecznych na budynkach prywatnych, przynajmniej dwa razy w obrębie każdej
nieruchomości. Niedopuszczalne jest aby obydwie daty inspekcji pokrywały się z datą
odbioru;
 prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z instalacji
fotowoltaicznych na budynkach prywatnych, przynajmniej dwa razy w obrębie każdej
nieruchomości. Niedopuszczalne jest aby obydwie daty inspekcji pokrywały się z datą
odbioru;
2.2.9.Inspekcje będą prowadzone w szczególności w celu sprawdzenia jakości wykonywanych
dostaw i montaży instalacji OZE oraz zgodności wbudowywanych materiałów, zgodnie
z wymaganiami umowy z Wykonawcą Robót, dokumentacją projektową oraz z aktualną
wiedzą techniczną, prawidłową praktyką inżynierską i sztuką budowlaną;
2.2.10. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować
zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą roboty lub
mienia znajdującego się na tym terenie;
2.2.11. Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót
i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
2.2.12. Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę
Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała
w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka
odurzającego, nie używa wymaganych zabezpieczeń przewidzianych przepisami BHP;
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2.2.13. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od
założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań;
2.2.14. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach
mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycją rozwiązań;
2.2.15. Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji
i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;
2.2.16. Sprawdzenie czy roboty w obrębie nieruchomości wykonują osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy Robót;
2.2.17. Zgłaszania Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe odbiegają od
przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść do
pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem
propozycji rozstrzygnięcia (np. osobny montaż instalacji złożonej z dwóch kolektorów
słonecznych w różnych częściach dachu, montaż instalacji na dachu powodującej nadmierne
wałowanie śniegu itp.). Analiza przypadków winna być prowadzona przez Inspektora na
podstawie ustaleń wynikających z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót;
2.2.18. Weryfikacja przedstawionych przez Wykonawcę Robót dokumentów zgłaszających umowy
z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodności zatrudniania
podwykonawców i dalszych podwykonawców z warunkami umowy z Wykonawcą Robót –
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów;
2.2.19. Kontrola rozliczeń Wykonawcy Robót z podwykonawcami oraz podwykonawców
z dalszymi podwykonawcami w zakresie określonym w umowie z Wykonawcą Robót.
2.3. Sprawdzanie jakości zamontowanych materiałów i urządzeń, wykonywanych robót
i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu
materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie m. in. poprzez:
2.3.1. Sprawdzanie czy wykonano roboty przy użyciu materiałów i urządzeń wymienionych
w zatwierdzonej przez Inspektora dokumentacji projektowej, SIWZ, umowie z Wykonawcą
Robót oraz w ofercie Wykonawcy Robót. Brak wykonania jakiegokolwiek elementu
wymienionego w dokumentacji projektowej bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym
takiego działania na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą Robót, niewłaściwe
wykonanie robót stanowi podstawę odmowy odbioru robót przez Inspektora. Zła jakość
wykonanych zdjęć przez Wykonawcę Robót (będących w jego zakresie) lub ich brak w dniu
odbioru częściowego spowoduje odmowę odbioru robót. Brak protokołów prób i pomiarów
podczas odbioru częściowego powoduje odmowę odbioru robót;
2.3.2. Prowadzenie odbioru instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na
domach prywatnych wyłącznie w obecności osoby posiadającej tytuł prawny do
nieruchomości lub osoby posiadającej stosowne upoważnienie (pisemne pełnomocnictwo)
takiej osoby. Niedopuszczalne jest prowadzenie odbioru z udziałem osób nieletnich
zamieszkujących nieruchomość;
2.3.3. Sprawdzanie jakości urządzeń, wykonywanych robót, wbudowanych materiałów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń, materiałów
i wyrobów budowlanych wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty), czy
zamiennych, nie objętych dokumentami Zamawiającego, o których mowa w ppkt. 2.3.1;
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2.3.4. Współdziałanie z Wykonawcą Robót i Zamawiającym w celu uzyskania najwyższych
efektów w zakresie wykonywanych postanowień umowy z Wykonawcą Robót w tym
jakości wykonanych prac i zamontowanych urządzeń;
2.3.5. Sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych urządzeń, materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie
stosowaniu urządzeń, materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;
2.3.6. Sprawdzanie kompletności wykonanych instalacji, z uwzględnieniem wymagań
dokumentacji projektowej, SIWZ, umowy z Wykonawcą Robót oraz zasad wiedzy
technicznej;
2.3.7. Sprawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana będzie jedynie do potrzeb własnych
gospodarstwa domowego;
2.3.8. Ścisła współpraca z Zamawiającym, podmiotem prowadzącym nadzór autorski jeżeli będzie
powołany;
2.3.9. Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę Robót
oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia;
2.3.10. Pobieranie prób materiałów, urządzeń do badań weryfikujących ich jakość na zlecenie
Zamawiającego. Próby odbierane przez Inspektora z terenu nieruchomości objętej
zleceniem;
2.3.11. Zlecenie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
budzących wątpliwości co do ich jakości;
2.3.12. Zlecenie dokonania przez Wykonawcę Robót na jego koszt, odkrywek elementów robót
budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych
robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
2.3.13. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń m.in. elektrycznych,
w tym wszelkich tego rodzaju czynności wymienionych w dokumentacji projektowej,
SIWZ i umowie z Wykonawcą Robót, w tym robót ulegających zakryciu;
2.3.14. Podejmowanie w toku realizacji dostawy i montażu instalacji OZE decyzji dotyczących
zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych tej budowy, pod warunkiem
uzyskania wyraźnej akceptacji Zamawiającego dla takiej decyzji.
2.4. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania m. in. poprzez:
2.4.1. Dokonywanie w imieniu Zamawiającego odbioru robót (częściowych i końcowych), w tym
ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru;
2.4.2. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych instalacji
kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych i przekazywanie ich do użytkowania;
2.4.3. Sprawdzania w toku inspekcji i odbioru ciśnienia w instalacji wodnej, glikolowej w tym
w naczyniach zbiorczych, sprawdzania ciśnienia w sieci wodociągowej;
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2.4.4. Prowadzenie inspekcji wykonanych robót w każdej z lokalizacji, elementów instalacji
kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych w tym także na wysokości;
2.4.5. Prowadzenie inspekcji robót ulegających zakryciu, badanie poprawności wykonania
instalacji w tym pH, temperatury zamarzania, stężenia płynu solarnego, ciśnienia;
2.4.6. Przygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru zgodnego z wzorem dostarczonym przez
Zamawiającego. Protokół odbioru (częściowego, końcowego, po usunięciu wad) wypełnia
Inspektor, odpowiadając w całości za poprawność danych oraz informacji w nich
zawartych. Inspektor poświadcza prawidłowość wykonania robót podpisem oraz pieczęcią
zawierającą informację: imię, nazwisko, rodzaj uprawnień;
2.4.7. Sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Robót do
odbiorów częściowych, odbioru końcowego w tym dokumentacji fotograficznej
sporządzonej przez Wykonawcę Robót w zakresie ujętym w umowie z Wykonawcą Robót;
2.4.8. Sprawdzanie wykonania przez Wykonawcę Robót obowiązków związanych
z przywróceniem nieruchomości do stanu poprzedniego, usunięciem uszkodzeń na
nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich spowodowanych wykonywaniem robót,
usunięciem zanieczyszczeń i odpadów z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie przez
Inspektora braku wykonania przez Wykonawcę Robót obowiązków w powyższym zakresie
stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru częściowego danej instalacji.
2.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy m. in. poprzez:
2.5.1. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową
z Wykonawcą Robót oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym z Wykonawcą Robót,
dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo – finansowych;
2.5.2. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek;
2.5.3. Kontrola usunięcia przez Wykonawcę Robót stwierdzonych wad, uczestniczenie
w przejęciu przez Zamawiającego od Wykonawcy Robót usuniętych wad – potwierdzonych
protokołem;
2.5.4. Odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu
wykonania, pogorszenie jakości robót lub zwiększenie kosztów, oraz pomoc w inicjowaniu
i podejmowaniu działań zapobiegawczych i naprawczych;
2.5.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania
częściowego i końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą Robót;
2.5.6. Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową
z Wykonawcą Robót, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur,
raportów, sprawozdań itp. dokumentów związanych z rozliczeniem umowy z Wykonawcą
Robót, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
2.5.7. Informowanie pisemne Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowej niezbędnej
dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych dokumentów w dacie
odbioru częściowego powoduje odmowę odbioru;
2.5.8. Nadzór nad sposobem prowadzenia instalacji w obrębie nieczynnych przewodów
wentylacyjnych w szczególności w zakresie bezpieczeństwa zamieszkiwanych
i użytkowanych pomieszczeń w zakresie ich odpowiedniej wentylacji. Podpisanie protokołu
odbioru przez Inspektora potwierdza spełnienie wymienionego warunku;
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2.5.9. Przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozstrzygnięcia wątpliwości natury technicznej,
jakości wykonanych robót powstałych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu
(w tym także zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości), a w razie potrzeby zaciąganie
opinii autora projektu;
2.5.10. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotowego Projektu;
2.5.11. Uczestnictwo w comiesięcznych (a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby –
częstszych) naradach dotyczącym Projektu w celu podejmowania bieżących decyzji,
odnośnie wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzenia
protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu;
2.5.12. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z postępu
realizowanych zadań z uwzględnieniem:
 szczegółowego opisu działań dot. realizowanego Projektu;
 opisu rzeczywistego postępu finansowego Projektu w porównaniu z planowanym;
 ogólnego opisu analizy ryzyka realizowanego Projektu oraz podjętych działań
zaradczych;
 opisu trudności w realizacji Projektu przewidzianych w następnym okresie
sprawozdawczym;
 ogólnego opisu o dalszych krokach/działaniach przewidywanych w kolejnym okresie
sprawozdawczym.
Raport winien zostać przekazany w ciągu 2 dni po zakończeniu danego miesiąca,
będącego okresem sprawozdawczym, w wersji papierowej oraz w elektronicznej
edytowalnej.
2.5.13. Poświadczenia terminu zakończenia robót;
2.5.14. Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót
oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót
w zakresie dostawy i montażu instalacji OZE, a także jeśli to możliwe, zapobiegania
potencjalnym roszczeniom Wykonawcy Robót, opóźnieniom w realizacji Projektu;
2.5.15. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz
rozbieżnościach między dokumentacją projektową sporządzoną na zlecenie
Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem
propozycji możliwych rozwiązań zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wpływu na
koszty robót lub weryfikacji analogicznych rozwiązań lub kalkulacji przedkładanych
przez Wykonawcę Robót;
2.5.16. Sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót;
2.5.17. Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie
zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną
z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym;
2.5.18. Wydanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiającego;
2.5.19. Opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym w związku
z ewentualnymi skargami właścicieli budynków prywatnych objętych robotami, jak
i właścicieli nieruchomości sąsiednich;
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2.5.20. Regularne przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót w zakresie dostawy i montażu instalacji
OZE;
2.5.21. Dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagają stosowne
przepisy lub postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez
Zamawiającego, a dotyczących realizowanego Projektu inwestycyjnego, rozliczeń
częściowych lub okresowych, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji przedmiotu
Projektu;
2.5.22. W przypadku kontroli realizacji Projektu przez uprawnione organy
Budowlanego, instytucję finansującą projekt to jest w szczególności
Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014-2020, Inspektor zobowiązany
natychmiastowego przedłożenia dokumentacji i stosownych rozliczeń
faktycznego zaawansowania realizacji Projektu;

Nadzoru
Instytucję
jest do
do stanu

2.5.23. Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych
obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia;
2.5.24. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy Robót o wykrytych
wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
2.5.25. Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie protokołów
odbioru częściowego wykonanych robót i ich zatwierdzanie;
2.5.26. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy (w przypadku konieczności jego
prowadzenia) lub zeszycie budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom
robót, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy Robót (uzgodnionych
z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa budowlanego;
2.5.27. Opracowywanie na wniosek Zamawiającego niezbędnych sprawozdań i udzielanie
informacji z postępu robót składanych przedstawicielowi Zamawiającego;
2.5.28. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót, w sprawie zmiany sposobu
wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne)
oraz w sprawie ewentualnych robót uzupełniających czy dodatkowych, a w przypadku
gdyby Zamawiający uznał potrzebę ich wykonania - także pomoc w ustaleniu sposobu
wykonania tych robót;
2.5.29. Opiniowanie wniosków właścicieli budynków mieszkalnych w sprawie zmiany zakresu
prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji wraz z określeniem
propozycji rozstrzygnięcia oraz zakresem zmiany kosztów;
2.5.30. Kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad i usterek stwierdzonych
w czasie wykonywania robót i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego
o usunięciu wad i usterek;
2.5.31. Nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;
2.5.32. W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek,
przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do zastosowania przez
Zamawiającego dostępnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych
z tego tytułu;
2.5.33. Nakazywania Projektantowi sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji,
które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;
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2.5.34. Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
2.5.35. Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robót;
2.5.36. Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu
do nich;
2.5.37. Kompletowanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji
Projektu, w tym wszelkich notatek, poleceń, protokołów odbiorów, badań, prób,
dokumentacji fotograficznej w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
w szczególności w kwestiach, w których w trakcie realizacji Projektu wystąpią możliwe
roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Projektu;
2.5.38. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym
a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Projektu, wsparcie Zamawiającego poprzez
przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Wykonawcy Robót co do przedmiotu sporu.
2.6. W trakcie realizacji umowy Inspektor będzie zobowiązany zapewnić wszelkie niezbędne
urządzenia techniczne, wyposażenie biurowe, pojazdy, środki komunikacji elektronicznej, jakie
mogą być potrzebne dla należytego wykonania obowiązków umownych. W szczególności
powinien on posiadać dostępne dla wszystkich osób personelu urządzenia pozwalające m.in. na:
2.6.1. Wykonanie inspekcji robót ulegających zakryciu;
2.6.2. Wykonanie badania poprawności wykonania instalacji w tym pH, temperatury zamarzania,
stężenia płynu solarnego, ciśnienia w układzie wodnym i glikolowym, weryfikacji wyników
pomiarów elektrycznych.
Urządzenia winny zapewniać dokonanie wiarygodnego, dokładnego, prawidłowego
pomiaru poprzez minimum bieżącą kalibrację i posiadanie odpowiednich atestów
i dopuszczeń, jeżeli są one wymagane przez właściwe przepisy, instrukcje użytkowania itp.
2.6.3. Kontrola wykonanych przez Wykonawcę Robót materiałów promocyjnych zgodnie
z wzorami udostępnionymi przez RPO WŚ na lata 2014-2020;
2.6.4. Kontrola właściwej realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Robót w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Robót;
2.6.5. Prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym ewidencji wszystkich pracowników
Wykonawcy Robót, którym zostały powierzone dane beneficjentów;
2.6.6. Inspektor dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót w ten sposób aby
nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Projektu.
IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia do dnia 14 grudnia 2018 roku.
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VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez
Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8
ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania
oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt. 2 SIWZ;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania
oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt. 2 SIWZ;
3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - warunek ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru,
kierownika budowy lub kierownika robót
- doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu obejmującego min. 50
instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych;
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych posiadającą:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru,
kierownika budowy lub kierownika robót
- doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 20 kWp;
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót w tym zakresie;
d) jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej lub bezprzewodowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych lub instalacji w zakresie sieci,
linii, instalacji i urządzeń telekomunikacji radiowej oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót w zakresie instalacji
sieci teleinformatycznych.
Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy,
że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby
samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2017 r. poz.1332 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia
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budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same
uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone
w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
3. Zgodnie z art. 22a ustawy 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 bądź sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu
trzeciego, o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą na postawie art. 24aa ustawy
Pzp. W związku z tym, 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. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający po ocenie ofert dokonuje
weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do
Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.
5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 22a ust. 5 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.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe bądź sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
na zasobach, którego polega Wykonawca, 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
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
odpowiednio innych podmiotów lub własne.
7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
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VIa. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4
i 8 ustawy Pzp tj.:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
VII. Wykaz dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty Załącznik nr 1 z formularzem cenowym Załącznik nr 1.1 każdy Wykonawca musi
dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 1a do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 składa każdy z Wykonawców osobno.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie
podmiotu trzeciego - zał. nr 2 do SIWZ;
5) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien
dołączyć do oferty oświadczenie o podwykonawcach – Załącznik nr 1f do SIWZ.
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2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzorowanie robót,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Załącznik nr 1c do SIWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Załącznik
nr 1d do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp Wykonawca,
o którym mowa w ust. 2 SIWZ przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których
mowa w ust. 2 pkt. 1-3.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się.
7. 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.
8. 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, 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.
9. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tzw. kwota na sfinansowanie zamówienia, zbiorcze zestawienie
ofert, podając nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert, terminy
wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach) przekaże
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Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (Załącznik nr 1e do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i opatrzone
datą ich potwierdzenia natomiast oświadczenia winny zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinny być
skierowane na adres siedziby Zamawiającego: Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340
Sędziszów. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną um@sedziszow.pl
2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Anna Grzybowska – Naczelnik Wydziału RDG Urzędu Miejskiego w Sędziszowie tel. 41 381 11 27
w. 500
- Marta Hajdas - Podinspektor Wydziału RDG Urzędu Miejskiego w Sędziszowie tel.41 381 11 27
w. 507
3. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja
udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (www.bip.sedziszow.pl)
IX. Wymagania dotyczące wadium
1.Wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 2016 r. poz. 359
i 2260 oraz z 2017 r. poz.1089).
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3.Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione
w formie nie pieniężnej.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 69 8513 0001 0000 0015 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Sędziszowie z dopiskiem
Wadium na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla Projektu: „Instalacja systemów odnawialnych
źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”
5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
X. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu, o którym mowa w ust.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi
się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca winien złożyć ofertę na
formularzu ofertowym Zamawiającego.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, że w przypadku
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania
oferty.
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4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku
polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje
wymagane SIWZ Wykonawcy mogą składać na własnych drukach. Treść druków własnych
przygotowanych przez Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez
stronę Zamawiającą.
5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe dokumenty wymagane przez SIWZ,
w tym kopie poświadczone za zgodność z oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie
przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności,
co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione
w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.
7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu Wykonawców uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach
przedsiębiorstw;
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa
powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być
dołączone do oferty;
d) w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie
podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
Upoważnienie/pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty w formie oryginału,
ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby/y podpisujące
ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany.
B. Oferta wspólna – konsorcjum
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję,
itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców osobno;
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 Wykonawca winien przedłożyć dokumenty
i oświadczenia wymienione w rozdziale VII ust. 2 pkt. 1-2 dotyczące każdego partnera konsorcjum
osobno;
c) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 10 składa każdy z Wykonawców osobno;
d) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców
w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
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f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami;
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Uwaga: Warunki, o których mowa w rozdziale VII SIWZ (warunki uczestnictwa w przetargu)
podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko
Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być
przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.
C. Podwykonawcy
1.

Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

2.W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom,
należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
XII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20,
28-340 Sędziszów, w terminie do dnia 04.05.2018 roku, do godziny 10:00, pok. 22 (sekretariat)
– I piętro.
2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. I tak:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA"
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności
z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty wycofywanych ofert nie będą
otwierane.
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy
bez otwierania.
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
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z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów oraz
opisane:

Gmina Sędziszów

Nazwa i adres
Wykonawcy
ewentualnie pieczątka

ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
OFERTA
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla Projektu

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”
Nie otwierać przed 04.05.2018 roku, do godziny 10:30

8. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski
w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, dnia 04.05.2018 r., o godzinie 10:30, sala
konferencyjna Nr 7 – parter.
9. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust.
1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1830) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający
(kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
4. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej
zasady zaokrąglania liczb.

18
Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś 3
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy
RPSW.03.01.00-26-0020/17-00 z dnia 27.03. 2018 r.

XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą sumę punktów przyznanych według
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
2. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag”
cena - 60%, doświadczenie Wykonawcy - 40%.
2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca
najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA =

------------------------------------------ x 60,00 pkt.
Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60,00 pkt.
2.2 Doświadczenie Wykonawcy- 40%
Sposób dokonywania oceny w kryterium doświadczenie podanej w formularzu ofertowym będzie
punktowany w następujący sposób:
Maksymalna liczba punktów wynosi 40.
0 pkt. - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika
budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu
obejmującego min. 50 instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych i co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika
robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 20 kWp;
10 pkt. – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru,
kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem
montażu obejmującego min. 80 instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych i co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub
kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 40 kWp;
20 pkt. – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru,
kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem
montażu obejmującego min. 110 instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych i co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub
kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 60 kWp;
30 pkt. - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru,
kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem
montażu obejmującego min. 140 instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych i co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub
kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 80 kWp;
40 pkt. - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru,
kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem
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montażu obejmującego min. 170 instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych i co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub
kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 100 kWp.
UWAGA: Nie wskazanie żadnej z wymienionych opcji będzie traktowane jako wykazanie minimum
w kryterium doświadczenie Wykonawcy i Zamawiający przyzna zero punktów.
P (łączna punktacja) = cena + ilość punktów w kryterium doświadczenie Wykonawcy
3. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady
matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę. Jeżeli nie można
będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający niezwłocznie, jednocześnie zawiadomi 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 podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie
(www.bip.sedziszow.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 94 ustawy Pzp oraz
postanowień niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. Wykonawca do momentu podpisania
umowy winien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoba/y wskazana/e przez
Wykonawcę, która/e będzie/ą pełniła/y funkcję inspektora nadzoru posiada/ją doświadczenie zgodne
z dostarczonym wykazem osób, który stanowi załącznik do oferty. Zamawiający w szczególności
uzna następujące dokumenty:
- referencje dotyczące osoby;
- referencje dotyczące firmy, jeżeli w treści wymieniona jest osoba;
- kopię dziennika budowy;
- kopię zgłoszenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru lub kierownika budowy złożonego we
właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
- kopie umowy z pełnionych nadzorów;
- protokół odbioru końcowego.
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Nie dostarczenie ww. dokumentów będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylenie się
Wykonawcy od zawarcia umowy. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku, kiedy
Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch
lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku, kiedy Wykonawca, którego oferta została
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy
Pzp.
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
3. Jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w innej formie niż pieniądzu to będzie zawierać oświadczenie
poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu
Wykonawcy, o zapłacie poręczonej lub gwarantowanej kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania,
bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie Zamawiającego. Ponadto, poręczenie
lub gwarancja winna zawierać stwierdzenie, ze żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja
warunków umowy lub prac, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie umowy lub
w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym
a Wykonawcą nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej
gwarancji. Zamawiający wymaga także, aby oświadczenie poręczyciela lub gwaranta wskazywało,
że sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów związanych z poręczeniem lub gwarancją,
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone
zostały w istotnych postanowieniach umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie
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za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu
wykonaniu umowy.
3.Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na
następujących warunkach:
1) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich
uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana
o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
c) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą Robót przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu
koniecznością dostosowania umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji;
d) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót będących
przedmiotem nadzoru (np. klęski żywiołowe, strajki);
e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania
robót będących przedmiotem nadzoru, potwierdzoną przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy/zeszytu budowy;
2) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których umowa
będzie finansowana;
3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. 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
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jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i pkt. 2 w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 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 oznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo
Pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XIX. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XX. Umowa ramowa, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, oferty
wariantowe
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej.
XXII. Informacje dotyczące rozliczeń z Zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXIII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
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XXIV. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu
ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.

Załączniki do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik nr 1- Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 1.1 – Wzór formularza cenowego
3. Załącznik nr 1a – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 1b – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 1c –Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
6. Załącznik nr 1d – Oświadczenie w sprawie uprawnień
7. Załącznik nr 1e – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 23 w związku z art. 24
ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
8. Załącznik 1f – Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom
9. Załącznik nr 2 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
10. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
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