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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.
„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności
publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica,
Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów,
Pińczów, Kije” w trybie „projektuj i wybuduj”
realizowanego w ramach Projektu pn.
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach
prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego ”
współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z późniejszymi zmianami).

GMINA SĘDZISZÓW
ZAMAWIAJĄCY

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej”
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I. ZAMAWIAJĄCY
GMINA Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

GMINA WIŚLICA
Ul. Okopowa 8,
28 – 160 Wiślica
GMINA GNOJNO
Gnojno 145,
28 – 114 Gnojno
GMINA PIŃCZÓW
Ul. 3 Maja 10,
28 – 400 Pińczów
GMINA TUCZĘPY
Tuczępy 35,
28 – 142 Tuczępy
GMINA NOWY KORCZYN
Ul. Krakowska 1,
28 – 136 Nowy Korczyn
GMINA STOPNICA
Ul. Kościuszki 2,
28 – 130 Stopnica
GMINA KIJE
Kije 16,
28 – 404 Kije
GMINA PACANÓW
Ul. Rynek 15,
28-133 Pacanów
GMINA SOLEC-ZDRÓJ
Ul. 1 Maja 10,
28 -131 Solec – Zdrój
POWIAT BUSKI
Ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

Gmina Sędziszów jest upoważniona do przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego
zgodnie z zawartym Porozumieniem międzygminnym w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn.
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
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prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, którego Instytucją Realizującą jest Gmina
Busko-Zdrój.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony (art. 39–46 ustawy Pzp), w związku z art. 10 ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
09.33.20.00-5 Instalacje słoneczne
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45.33.10.00-6
45.31.12.00-2
71.31.34.30-8
71.31.34.50-4

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego
Monitoring ekologiczny projektu budowlanego.

2. Postanowienia ogólne:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie:
2.1.1 1 719 szt. INSTALACJI SOLARNYCH dla budynków mieszkalnych typu A, B, C zlokalizowanych na terenie
Gmin: Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije
2.1.2. 6 INSTALACJI SOLARNYCH dla następujących obiektów użyteczności publicznej:
1) Przedszkole Samorządowe ul. Os. Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów
2) Gimnazjum im. Janusz Korczaka w Boleścicach, Boleścice 76, 28-340 Sędziszów,
3) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy CARITAS KIELECKA, ul. Dworcowa 6, 28-340 Sędziszów
prowadzony w zakresie całodobowej opieki i leczenia osób starszych.
4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach, Winiary 58, 28-136 Nowy Korczyn
5) Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno 118, 28-114 Gnojno
6) Budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju, ul. Waryńskiego 12, 28-100
Busko - Zdrój
2.1.3. Wykonanie systemu monitorującego obejmującego wybudowane instalacje,
2.1.4. Przeprowadzenie szkoleń przyszłych użytkowników instalacji solarnych,
2.1.5. Wykonanie i umieszczenie na terenie gminy Sędziszów 1 tablicy informacyjnej oraz 7 tablic
pamiątkowych (6 na budynkach użyteczności publicznej, 1 w miejscu wskazanym przez Gminę Sędziszów), z
informacją o tytule i realizacji projektu, udzielonym wsparciu i zakresie realizowanych inwestycji – zgodnie z
wytycznymi w zakresie promocji SPPW– w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
2.2. Szczegółowy zakres prac określają:
2.2.1. „Program Funkcjonalno-Użytkowy” – załącznik nr 9 do SIWZ,
2.2.2. Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie „projektuj i wybuduj.”
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3.2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu, w odniesieniu do zakresu
określonego w umowie, najpóźniej do 7 dnia od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowofinansowo-terminowego wykonywania przedmiotu zamówienia uwzględniającego terminy opracowania
dokumentacji projektowej oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlano-montażowych, z
uwzględnieniem ewentualnych przestojów oraz podziału na poszczególne roboty. Ze względu na prowadzenie
prac na funkcjonujących obiektach - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w trakcie realizacji zadania
kolejności wykonania poszczególnych etapów inwestycji.
3.3. Zorganizowanie zaplecza budowy na potrzeby realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy.
3.4. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem prac projektowych oraz podczas ich
trwania, do zapoznania się z :
3.4.1. wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi,
3.4.2. elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie,
3.4.3. sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania,
3.4.4. obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wokół terenu
budowy,
3.4.5. warunkami ochrony konserwatorskiej,
3.4.6. warunkami ochrony środowiska,
3.4.7. istniejącą elewacją budynków.
3.5. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć
wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego
zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie wyraźnie zostały
wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy.
3.6. Wykonawca umieści w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Sędziszów 1 tablicy
informacyjnej oraz 7: 6 na budynkach użyteczności publicznej, 1 w miejscu wskazanym przez Gminę
Sędziszów tablic pamiątkowych, z informacją o tytule i realizacji projektu, udzielonym wsparciu i zakresie
realizowanych inwestycji – zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy.
Szczegółowe wytyczne dotyczące wyglądu tablic zamieszczone są na stronach internetowych:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/dokumenty/wytyczne_info_promo/strony/wytyczne_ws_informacji_i_pr
omocji_021110.aspx
3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, bądź zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.
3.8. Wykonawca dokona tłumaczeń na język angielski dokumentacji powstałej w procesie wykonywania przedmiotu
zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na podstawie wymagań otrzymanych od Instytucji
Dofinansowującej.
3.9. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w taki sposób, aby osiągnięte zostały wskaźniki ekologiczne
zadania zgodnie z wytycznymi opisanymi w Audytach Energetycznych dla poszczególnych budynków
użyteczności publicznej oraz dla budynków prywatnych typu A, B oraz C.

IV. ZEBRANIE OFERENTÓW.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów.
V. OPIS CZĘŚCI
CZĘŚCIOWYCH

ZAMÓWIENIA,

JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA

SKŁADANIE

OFERT

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nieprzekraczającej 15% wartości
zamówienia podstawowego, w terminie do dnia zakończenia Projektu.
VII. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1. Wskazanie niniejszego nastąpić winno w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 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.
4. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń
lub sprzeciwu:
a. umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zapis o konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego
i Wykonawcy na zawieranie umów z dalszymi Podwykonawcami
b. jeżeli umowa z Podwykonawcą przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w
częściach – warunkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy drugiej i następnych części
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Podwykonawcę
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom;
c. jeżeli umowa z Podwykonawcą przewiduje zapłatę całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
po wykonaniu całości robót budowlanych – Wykonawca jest obowiązany przewidzieć udzielanie
zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez Wykonawcę wymaga przedstawienia dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części
zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona;
d. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
e. umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zapis o obowiązku niezwłocznego informowania
Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zdarzeniach, które mogą być
uznane za istotne dla prawidłowego wykonania zobowiązań przez osoby uczestniczące w realizacji
inwestycji, między innymi o sporach lub możliwości ich wystąpienia, a także o złej sytuacji finansowej i
ekonomicznej tych osób oraz możliwości wystąpienia takiej sytuacji.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH
SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IX. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI GWARANCJI
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: zakończenie montażu wraz z działającym systemem
monitoringu na wybranych obiektach maksymalnie : od dnia podpisania Umowy do dnia 30
września 2016r.
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Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium wyboru ofert. Szczegółowo kwestia ta została
opisana w dziale XX pkt. 2 SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowofinansowo-terminowego wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.
3. Planowany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą – najpóźniej do dnia 14.12.2015r.
(30 dni od dnia wyznaczonego na otwarcie ofert).
Termin podpisania umowy zostanie przedłużony w szczególności w przypadkach, gdy Zamawiający przedłuży
termin składania ofert np. w związku z koniecznością modyfikacji SIWZ przewidywaną w ustawie PZP i/lub
w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej przez Oferentów.
4. W wypadku o którym mowa w pkt 3 Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu podpisania
umowy, terminów wykonania poszczególnych części zamówienia oraz ostatecznej realizacji zamówienia.
W przedmiotowym przypadku terminy, o których mowa wyżej mogą zostać wydłużone maksymalnie o ilość dni
proporcjonalną do przesunięcia terminu podpisania Umowy w stosunku do terminu planowanego. W przypadku
gdy przesunięcie powodowałoby, że termin do zakończenia danego etapu lub termin ostatecznej realizacji
zamówienia wypadałby w dniu innym niż dzień roboczy – dniem zakończenia będzie następujący po tym dniu
dzień roboczy.
5. Miejsce wykonania zamówienia: tereny Gmin: Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno,
Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije. Szczegółowe informacje o lokalizacji inwestycji zawarto w załączniku
nr 9 do SIWZ tj. w „Programie Funkcjonalno-Użytkowym”.
6. Wymagany okres gwarancji na całość zamówienia (tj. prace projektowe oraz roboty) wynosi: 120 miesięcy
od dnia dokonania Odbioru Końcowego i podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego przez
Zamawiającego. Przy czym dla:
-

kolektorów słonecznych (z uwzględnieniem braku kondensacji pary wodnej) – min.120 miesięcy,
pojemnościowych podgrzewaczy wody i zasobników - min.84 miesięcy,
wszystkich pozostałych robót i zainstalowanych urządzeń – min. 60 miesięcy,
tablic pamiątkowych wraz z gwarancją niezmienności kolorów – min. 60 miesięcy

7. Wykonawca i Zamawiający w dniu podpisania umowy zobowiązują się do podpisania „Klauzuli antykorupcyjnej”
która stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy będącej załącznikiem nr 8 do SIWZ.
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1.

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA

OCENY

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a mianowicie:

1.1. Spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny tego warunku.
1.2. Spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże:
1)

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na wykonanie całości prac, obejmujących
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy „prawo budowlane” (tj. wykonanego w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”) obejmujących wykonanie kompletnych instalacji solarnych (do
podgrzewania cwu) na nieruchomościach budynkowych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące
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zaprojektowanie i montaż instalacji solarnych o łącznej powierzchni co najmniej 1 000 m2, z podaniem
rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
LUB
2)

łącznie:

a.

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na wykonanie robót budowlanych w
rozumieniu ustawy „prawo budowlane” obejmujących wykonanie kompletnych instalacji solarnych (do
podgrzewania cwu) na nieruchomościach budynkowych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące
montaż instalacji solarnych o łącznej powierzchni co najmniej 1 000 m2 (do podgrzewania cwu) na
nieruchomościach budynkowych, z podaniem rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, oraz

b.

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na usługi polegające na zaprojektowaniu
kompletnych instalacji solarnych (do podgrzewania cwu) na nieruchomościach budynkowych, w tym co
najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie instalacji solarnych o łącznej powierzchni co najmniej
1 000 m2, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

LUB
3)

łącznie:

a.

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na wykonanie całości prac, obejmujących
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy „prawo budowlane” (tj. wykonanego w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”) obejmujących wykonanie kompletnych instalacji solarnych (do
podgrzewania cwu) na nieruchomościach budynkowych, z podaniem rodzaju, wartości daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

b.

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na wykonanie robót budowlanych w
rozumieniu ustawy „prawo budowlane” obejmujących wykonanie kompletnych instalacji solarnych (do
podgrzewania cwu) na nieruchomościach budynkowych, z podaniem rodzaju, wartości daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz

c.

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na usługi polegające na zaprojektowaniu
kompletnych instalacji solarnych (do podgrzewania cwu) na nieruchomościach budynkowych, wraz z podaniem
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ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
d.

w tym w ramach zamówień, o których mowa powyżej w podpunktach a. - c.:

•

wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie instalacji solarnych (do
podgrzewania cwu) na nieruchomościach budynkowych o łącznej powierzchni co najmniej 1 000 m 2,

•

wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego montaż instalacji solarnych (do podgrzewania cwu)
na nieruchomościach budynkowych o łącznej powierzchni co najmniej 1 000 m 2.

1.3. Spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
1.3.1. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i
art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn.
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
2) co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z wykonywaniem instalacji solarnych (kolektorów
słonecznych)
1.3.2. 1 osobą posiadającą:
1) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i zgodnie z art.12, art.12a i art.14
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
2) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie
w projektowaniu robót budowlanych związanych z instalacjami solarnymi (kolektory słoneczne).
1.3.3. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i
robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów wraz oświadczeniem, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia.
1.3.4. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Robót Konstrukcyjno-Budowlanych posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.
12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243
poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz oświadczeniem, że w/w osoby posiadają
wymagane uprawnienia.
wraz z oświadczeniem, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia.
1.3.5. Zespołem min. 30 monterów, którzy wykonywać będą zadanie w obrębie poszczególnych budynków
w podziale na brygady montażowe. W każdej z brygad znajdować się musi osoba, która pełnić będzie
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funkcję Kierownika Brygady (wymaga się co najmniej 6 takich osób) spełniające następujące
wymagania:
1) posiada autoryzację / świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie montażu zestawów solarnych
wystawione przez producenta kolektorów słonecznych,
2) posiada doświadczenie zawodowe w wykonaniu min. 10 kompletnych instalacji solarnych.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ramach ppkt. 1.3.1. - 1.3.4. pod warunkiem spełniania wymagań
łącznie. Przy czym dopuszcza się łączenie przez jedną osobę nie więcej niż dwóch funkcji.
Wszystkie osoby o których mowa w ppkt. 1.3.1. – 1.3.4. powinny posiadać uprawnienia w odpowiednich
specjalnościach do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z wymogami określonymi przepisami kraju, w
którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub
innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają
członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego.
Osobami/kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być obywatele państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którym – zgodnie z przepisami dyrektywy
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
– uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce.
Wszystkie osoby o których mowa powyżej powinny biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie),
w przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni tłumacza j. polskiego zapewniającego stałe tłumaczenie dla
potrzeb realizacji zamówienia.
1.4. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki:
1.4.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 4 000 000,00 PLN,
1.4.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych
w art. 22 ust 1 Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie.
4. Warunek określony w ust.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, wg załącznika nr 3a do SIWZ- Zobowiązanie firmy do oddania
do dyspozycji niezbędnych zasobów.
6. Jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt 5 jest równocześnie podwykonawcą w rozumieniu art. 36b Ustawy PZP, w
przypadku zmiany lub rezygnacji z takiego podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany wykazać
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Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ).

A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 7 do SIWZ;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Powyższy obowiązek dotyczy robót wskazanych w Rozdziale X, ust.
1 pkt1.2. Wykaz przygotować z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 2 do SIWZ;
3. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie. Powyższy obowiązek dotyczy usług wskazanych w Rozdziale X p. 1.2, podpunkt 2) b oraz
3) c. Wykaz przygotować z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika 2 do SIWZ
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz przygotować z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr
3 do SIWZ;
5. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg załącznika nr 6 do SIWZ;
6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp składa co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale X, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

__strona 11 z 25

zasobów, żąda w przypadku warunków, o których mowa w Rozdziale X, punkt 1.4 – dokumentów, o których
mowa powyżej w ust. 5-6.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
B1).
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 4 do SIWZ;
2. Aktualny odpis 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. dotyczącej
podmiotów zbiorowych, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kar;
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B2).
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 5-8 , 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
B3).
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ część B1):
1) pkt 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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2.

3.

4.

5.

6.

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, pkt. 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Rozdziale XI SIWZ ustęp B.
Wykonawca, wraz ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem
wzoru wg załącznika nr 5 do SIWZ.

C. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:
1. Wykaz urządzeń, schemat i opis proponowanego systemu solarnego wykorzystującego energię słoneczną dla 3
typów instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych (A, B i C) oraz dla każdego budynku użyteczności
publicznej odrębnie oraz dostarczy karty katalogowe (DTR) oferowanych kolektorów słonecznych
2. karty katalogowe (DTR) oferowanych kolektorów słonecznych,
3. Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy
z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia jakości opartych na
odpowiednich normach europejskich, w szczególności zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzającego, że oferowane kolektory słoneczne przeszły badania potwierdzające ich pełną
zgodność z zakresem normy PN-EN12975:1 +A1 słoneczne systemy grzewcze i ich elementy-kolektory
słoneczne (lub równoważną normą) według metodyki badań ujętej w PN-EN 12 975:2 (lub równoważnej),
a zaświadczenia te potwierdzają, że:
a) do badań losowo pobierane były urządzenia z linii produkcyjnej w zakładzie producenta,
b) prawidłowość działań producenta w toku procesu produkcyjnego weryfikowana jest poprzez losowe
pobieranie urządzeń do badań na zgodność z normą przez cały okres obowiązywania zaświadczenia.
Zamawiający uzna w tym zakresie w szczególności przedstawienie dla oferowanych kolektorów Certyfikatu na
znak „Solar KEYMARK” (lub innego równoważnego certyfikatu).
UWAGA! Zamawiający informuje:
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4.

5.
6.

w przypadku przedstawienia dla oferowanych kolektorów Certyfikatu na znak „Solar KEYMARK” należy załączyć
przetłumaczony na język polski raport z testów badania kolektora słonecznego (stanowiący podsumowanie
przeprowadzonych testów na kolektorze z konkretnym wyszczególnieniem parametrów wymaganych dla
kolektora) ,
w przypadku gdy zaoferowane kolektory nie posiadają Certyfikatu na znak „Solar KEYMARK” – należy załączyć
dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XI , część C oraz przetłumaczony na język polski raport z testów
badania kolektora słonecznego.
Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. C pkt 2, złożyć równoważne zaświadczenia
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Świadectwo uzysku energii z 1 m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego, wydane przez niezależną
akredytowaną jednostkę badawczą.
Symulacje wykonane za pomocą programu np. Polysun, T*Sol lub programu równoważnego , potwierdzające
uzysk energii oraz ograniczenie emisji w CO2 w poszczególnych zestawach solarnych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez
Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w Rozdziale XI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.
XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia i dokumenty będą przekazywane
faksem (nr 0 41 38 11 131) lub drogą elektroniczną (e-mail: um@sedziszow.pl ). Fakt otrzymania
oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zgodnie z art. 27
ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie
pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj.: od poniedziałku
do piątku 7:30 – 15:30.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, tj.: http://www.bip.sedziszow.pl.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ, tj.: http://www.bip.sedziszow.pl.
5. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej:
http://www.bip.sedziszow.pl.
XIII. OSOBY PO
Z WYKONAWCAMI

STRONIE

ZAMAWIAJĄCEGO

UPRAWNIONE

DO

POROZUMIEWANIA

1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia:
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SIĘ

- od poniedziałek do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
– p. Halina Barska - Naczelnik Wydz. RDG (budynek UM II p., pok.23 nr tel. (0-41) 381 10 77 wew. 54,
– p. Marta Hajdas – Wydz. RDG pok. 26 nr tel. (041) 3811077 wew. 55,
 w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego
– p. Katarzyna Pacholec - Z-ca Naczelnika Wydziału BRI (budynek UM I p., pok. 14 nr tel. (o41) 381 10
77 wew. 46
2. Osoby wymienione w ust. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji
w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie
ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.
3. Osoby wymienione w części XIII SIWZ ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.
4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za
odrzuconą.
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia
13.11.2015r. do godz. 10:00.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy umieścić w oryginale, w kopercie wraz z ofertą
(ale nie łączyć trwale z pozostałymi dokumentami), a kserokopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną (-e) dołączyć do oferty. Wymagana ważność tej formy wadium –
30 dni od terminu składania ofert.
5. W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego z
dopiskiem „Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania” – „Instalacja kolektorów słonecznych
na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych znak sprawy:RDG.EO.271.2.2015” (a
dowód wniesienia lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do
oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Sędziszowie - 47 8450 0005 0110 0800
9913 0004. Zamawiający przechowuje wadium na rachunku bankowym.
7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (tj. w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej) – gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
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żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące
elementy:
8.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
8.2. Kwotę gwarancji,
8.3. Termin ważności gwarancji w formie: „od dnia............. do dnia.............”,
8.4. Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach
określonych w art.46 ust 4a oraz ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
12. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
12.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
12.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
12.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
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4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:
1.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,
1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
1.3. Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,
1.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym
atramentem,
1.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty,
1.6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów
dołączonych do oferty,
1.7. Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie,
1.8. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być
sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą
w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty,
1.9. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie),
1.10. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę,
1.11. Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie, uniemożliwiającej
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Koperta powinna być
oznaczona poprzez umieszczenie na niej:
1.11.1. nazwy i adresu Zamawiającego: Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów,
1.11.2. opisu: „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach
prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn,
Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije” nie otwierać do dnia 13.11.2015r. do godz.
10:15,
1.11.3 . nazwy i adresu Wykonawcy.
1.12. Oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. Wszystkie
zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane,
a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość
dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,
1.13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
2.1.

Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 do ofert
„Wykaz cen ogółem”,

2.2.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ,
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2.3.

Potwierdzenie wniesienia wadium.

3. Dokumenty o których mowa w Rozdziale XI SIWZ, są składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
6. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie winno być
wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i „część
tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsięwzięcia.
8. Zmiana i wycofanie oferty:
8.1. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać złożoną ofertę,
8.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim
zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia
ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności,
8.3. Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu
do składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być
udokumentowane odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taka konieczność zaistnieje – również
pełnomocnictwem. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, ma prawo do żądania zwrotu
wycofanej oferty.
XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20,
pok. Nr 1, w terminie do dnia 13.11.2015r. do godz. 10:00.
2. W przypadku oferty złożonej po terminie do składania ofert - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która
została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa
20, w pok. Nr 29, w dniu 13.11.2015r. o godz. 10:15.
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6, przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,
na ich wniosek.
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać ostateczną cenę umowną za przedmiot zamówienia, na
załączniku nr 1 do SIWZ zatytułowanym Formularz oferty, w oparciu o otrzymane od Zamawiającego
materiały. Szczegółowe rozbicie ceny dla poszczególnych elementów kontraktu Wykonawca poda w
załączniku nr 1 do oferty „Wykaz cen ogółem”.

2.

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost,
z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów, w tym:

2.1.

Organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.,

2.2.

Uzyskania zgody na zajęcie ulic i dróg na czas budowy,

2.3.

Oczyszczenia nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych
z prowadzoną budową, a szczególnie ziemi lub błota,

2.4.

Utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych),

2.5.

Naprawy sąsiednich lub przyległych ulic i dróg w przypadku ich zniszczenia,

2.6.

Naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,

2.7.

Zabezpieczenia istniejącego drzewostanu i zieleni,

2.8.

Segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących
z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do
ustawy z 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz. 21 z póź. zm.),

2.9.

Przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych,

2.10. Utrzymywania na terenie budowy należytego porządku oraz zabezpieczania zgromadzonych materiałów,
2.11. Zamontowania siatek zabezpieczających na rusztowaniach,
2.12. Usuwania wszelkich zbędnych materiałów i urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,
2.13. Trwałego zabezpieczenia placu budowy przed wstępem nieupoważnionych osób,
2.14. Oznakowania miejsca budowy oraz wszelkich innych miejsc, które będą stanowić teren budowy (tablica
informacyjna budowy, tablice ostrzegawcze). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy
od chwili protokólarnego przejęcia placu budowy do czasu podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru
Końcowego przez Zamawiającego,
2.15. Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów wg polskich norm, obowiązujących
warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalnoprawnych do projektu wraz z uzyskaniem do dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru robót,
dokumentów potwierdzających pozytywne odbiory,
2.16. Obsługi laboratoryjnej i wykonania badań laboratoryjnych w ilości zgodnej z obowiązującymi normami
i programem funkcjonalno-użytkowym,
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2.17. Oznakowania o umożliwieniu dojścia i dojazdu do posesji położonych przy terenie budowy,
2.18. Wymogów zawartych w Rozdziale III SIWZ.
3.

Do ceny netto należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

4. Cena całkowita i ceny poszczególnych pozycji (netto, VAT i brutto) powinny być podane cyfrowo i słownie
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW
1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty na zasadzie: Wykonawca
lub „ nie spełnia” poszczególne warunki.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

„spełnia”

Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie Pzp i SIWZ zostaną odrzucone.
Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu zgodnie z ustawą Pzp i SIWZ.
W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy
Pzp i SIWZ.
Prośby o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty.

2. II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium.
2.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
2.1.1
1)
2)

„Cena” - znaczenie kryterium 85%.
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „Cena”.
Oferta
z
najniższą
ceną
spośród
ofert
nieodrzuconych
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

otrzyma

85

punktów.

najniższa cena oferty brutto
C= ------------------------------------------- x 85 pkt
cena brutto oferty badanej
C - wartość punktowa za oferowaną cenę,
85 pkt - wskaźnik stały,
3)
Liczba punktów przyznanych za oferowaną cenę będzie liczona ilorazem ceny najniższej do
analizowanej pomnożonej przez 85.
2.1.2. „Termin zakończenia montażu instalacji” – znaczenie kryterium 15%.
Ostateczny termin zakończenia montażu instalacji (wraz z wykonaniem monitoringu
wytypowanych instalacji, dokumentacją projektową, uzgodnieniami materiałowymi i
montażem instalacji na budynkach) – do 30.09.2016 roku.
1)
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „Termin”.
2)
Oferta z terminem wykonania skróconym o 62 dni w stosunku do terminu wskazanego w pkt 2.1.2
spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 15 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według
formuły:

__strona 20 z 25

oferowana liczba dni kalendarzowych, o którą został skrócony termin wykonania zadania w badanej ofercie
……………………………………………………………………………………………………………………………………… x 15 pkt
62 dni tj. maksymalna liczba dni kalendarzowych, o którą może zostać skrócony
termin wykonania

T=

T- wartość punktowa za oferowany termin,
15 pkt - wskaźnik stały,
3)

4)

Liczba punktów przyznanych za oferowany termin będzie liczona ilorazem liczby dni kalendarzowych,
o którą został skrócony termin wykonania tj. 31.08.2016r., analizowanej oferty do maksymalnej
liczby dni kalendarzowych, o którą może zostać skrócony termin wykonania tj. 62 dni pomnożonej
przez 15.
Oferta, w której zaoferowano termin wykonania zamówienia skrócony o więcej niż 62 dni zostanie
odrzucona.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Sposób obliczenia kryterium: maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie Suma punktów kryterium C i T.
W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do 2 miejsc po przecinku.
Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
2. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 ustawy Pzp
uznaje się za odrzuconą.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
4.1. Oczywiste omyłki pisarskie;
4.2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
4.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe, w szczególności, jeżeli cena całkowita wskazana
w Formularzu Oferty nie będzie odpowiadała sumie cen przedstawionych w zestawieniu cenowym stanowiącym
załącznik nr 1 do oferty „Wykaz cen ogółem”, Zamawiający uzna za prawidłową cenę wynikającą z zestawienia
cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do oferty „Wykaz cen ogółem”.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt. 5.3.).
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w
szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr
157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
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8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
10. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści
informację na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności
wymienionych w art. 93 ustawy Pzp.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający, tj. Gminy: Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój,
Pacanów, Pińczów, Kije oraz Powiat Buski zawrą umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umów będzie możliwe przed
upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy
Pzp.
5. O miejscu i terminie podpisania umów Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub
telefonicznie.
6. Jeżeli 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.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
7.1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony
będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę,
7.2. Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7.3. Umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, powiększony o okres rękojmi.
8. Umowy zostaną zawarte na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.
9. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania przetargowego w przypadku nie
otrzymania dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
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XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej
w dniu podpisania umowy. Dowód wpłaty powinien zawierać informację o treści: „Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy dla zadania pn.: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach
użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin: Sędziszów, Wiślica, Stopnica,
Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”.
3. 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
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wyboru pieniężnej formy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – odrębnie dla każdej z gmin partnerskich. Wniesienie
zabezpieczenia w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą
uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia.
5. W przypadku wyboru innej niż pieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji – celem akceptacji, najpóźniej na
2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający
dopuszcza, aby Wykonawca:
a) przed podpisaniem umowy przedłożył gwarancję w wysokości 100 % zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na okres wykonania przedmiotu umowy, Treść gwarancji, jako jedną z przesłanek zatrzymania
zabezpieczenia, wskazywać musi brak wniesienia zabezpieczenia na okres rękojmi nie później niż
w terminie 14 dni przed upływem ważności dotychczasowej gwarancji;
b) nie później niż w 14 dniu przed upływem terminu ważności gwarancji, o której mowa w lit. a), przedłoży
kolejną gwarancję w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi za
wady.
Zamawiający dopuszcza aby gwarancja powyższa obejmowała okres krótszy niż cały okres rękojmi za
wady, ale musi być to okres minimum 5 lat. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowej
gwarancji w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu ważności gwarancji poprzedniej.
Uwaga - Zamawiający dopuszcza podział tego okresu gwarancyjnego maksymalnie na 2 (dwie) części.
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przedłuży gwarancji stosownie do wymagań, Zamawiający będzie miał
prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1,5 % wartości wynagrodzenia brutto.
7. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu
może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone
wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w ust. 3.

Uwaga: Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokości.
9.

Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
9.1. w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej:
a) gwarancja określona w powyższym p. 6. lit. a) - w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę
robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,
b) gwarancja określona w powyższym p. 6. lit. b) - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
9.2. w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej:
a) 70% wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i
przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,
b) 30 % wartości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

XXIII. WZÓR UMOWY
Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
XXIV. OKOLICZNOŚCI ORAZ WARUNKI ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.
Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy:
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
może nastąpić w przypadku wystąpienia zmian:
2.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach, gdy opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy
nie jest zależne od Wykonawcy tj. siła wyższa (np.: klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne).
Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas trwania zaistniałych okoliczności – do czasu ustąpienia tych
okoliczności;
2.2. Zmiana wartości ceny kontraktowej:
2.2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu umowy na skutek zmiany ilości
budynków prywatnych dla poszczególnych typów A, B, C w stosunku do stanu wyjściowego, spowodowane
weryfikacją typu instalacji na etapie wykonania projektu lub innych okoliczności, których nie można było
przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, przy pozostawieniu łącznej ilości instalacji na
zakładanym poziomie. Wartość robót faktycznie wykonanych zostanie ustalona w oparciu o stosowne ceny
jednostkowe podane w ofercie (zał. nr 1 do oferty) a wynagrodzenie umowne zostanie skorygowane w
aneksie do umowy.
2.2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy na skutek okoliczności,
których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji (np. wycofanie się
Mieszkańców z udziału w projekcie).
Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o wyłączony zakres przedmiotu zamówienia oraz w
oparciu o stosowne ceny jednostkowe podane w ofercie i załączniku nr 1 do oferty „Wykaz cen ogółem”. W
takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z iloczynu
niewykonanych jednostek robót i cen jednostkowych z oferty i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do
umowy.
2.3.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana spowodowana montażem instalacji poza budynkiem mieszkalnym lub w
budynku mieszkalnym przekraczającym 300m2 powierzchni użytkowej, należy naliczyć podatek VAT wg
obowiązującej stawki. W takim przypadku zmianie ulegnie cena kontraktowa brutto dla poszczególnych
elementów w oparciu o załącznik nr 1 do oferty "Wykaz cen ogółem”
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XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – 198).
XXVI. W INNYCH SPRAWACH NIEREGULOWANYCH W SIWZ MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY
USTAWY Pzp.
XXVII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.
Zał.

1 – Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1.1, nr 1.2 do oferty „Wykaz cen ogółem”
2 – Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat,
3 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
3a- Zobowiązanie firmy do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,
4 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp,
5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
6 - Oświadczenie w sprawie uprawnień
7 - Oświadczenie z art.22 ust. 1 Pzp
8 - Wzory umów wraz z „Klauzulą antykorupcyjną”
9 – „Program Funkcjonalno-Użytkowy”,
10 – Audyty energetyczne dla budynków prywatnych typu A, B, C
11 – Audyty energetyczne dla poszczególnych budynków użyteczności publicznej

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. …………………………………………………
5………………………………………………….

Zatwierdzam, dnia 29.10.2015r.

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