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Z A M A W I A J Ą C Y  

Gmina Szczuczyn 
ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

 
 

 

(zwana w dalszej części SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 

którego przedmiotem jest usługa: 

„Dostawa i montaż kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn” 

w ramach projektu pn. 

„Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn 
poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych” 

 

Nr sprawy: RRI.271.03.2013 

Szacunkowa wartość zamówienia powyżej kwoty 200 000 euro. 

 
ZATWIERDZAM: 

BURMISTRZ SZCZUCZYNA 
 
 

mgr Artur Kuczyński  
Szczuczyn, dn. 07.11.2013 r. 

 
Dokument opracowała komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 76/12 Burmistrza Szczuczyna z dnia 
04.12.2012r. 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

1. Zamawiający: GMINA SZCZUCZYN reprezentowana przez Burmistrza Szczuczyna. 
2. Adres: ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pow. grajewski, woj. Podlaskie.  
3. Konto bankowe: BS Szczuczyn, Nr konta: 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 
4. NIP: 719-155-67-22,  REGON:  450669766 
5. Adres strony internetowej: http://um.szczuczyn.pl  
6. Postępowanie prowadzi/adres do korespondencji: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 

1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, tel.: 86 273 50 80, fax.: 86 273 50 81 
7. E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: inwestycje@um.szczuczyn.pl 
8. Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 730 do godz. 1530 

9. Adres, na który należy przesyłać korespondencję (pytania, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia) związaną z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: 
Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn (siedziba 
tymczasowa) 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie prowadzone jest: 
1) W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 200 000 euro. 
2) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawa pzp”. 
3) Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy pzp. 
4) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach,  
 modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach polegająca na 

dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartych na próżniowo-rurowych 
kolektorach słonecznych z limitowaną temperaturą stagnacji, 

dla mieszkańców gminy Szczuczyn. 
 

Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach na terenie gminy 
Szczuczyn: Bęćkowo, Brzeźno, Bzury, Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek, Danowo, Dołęgi, Gutki, 
Guty, Jambrzyki, Koniecki Roztroszewo, Kurki, Lipnik, Mazewo, Niećkowo, Niedźwiadna, 
Niedźwiedzkie, Obrytki, Rakowo, Skaje, Szczuczyn, Świdry Awissa, Tarachy, Wólka, Zacieczki, 
Załuski. 

Łącznie projekt obejmuje 129 obiektów (128 budynków mieszkalnych oraz budynek Urzędu 
Miejskiego w Szczuczynie). 
Instalacje solarne będą montowane w budynkach mieszkalnych nie przekraczających 
powierzchni 300 m2, zaś wszystkie budynki wpisane do projektu sklasyfikowano w PKOB jako: 
1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne – 128 szt., 
1220 – budynki biurowe – 1 szt. 
 
Głównym zadaniem instalacji solarnej jest wspomaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Sposób montażu instalacji solarnej nie może wykluczać jednak przyszłej rozbudowy, a więc 
zwiększenia mocy lub dodania funkcjonalności polegającej na wspomaganiu centralnego 
ogrzewania.  
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Zakres zamówienia obejmuje: 
 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
 dostawa i montaż kompletnych systemów solarnych,    
 podłączenie do istniejącej instalacji C.W.U. wraz z zaworem mieszającym 

(anty-poparzeniowym)  
 podłączenie drugiego źródła ciepła do górnej wężownicy zasobnika solarnego w oparciu 

o wykonaną dokumentację. 
 
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i rodzaj instalacji. 

 
Wg. deklarowanych ilości osób w danym gospodarstwie dobrano odpowiednio poniższe zestawy 
solarne: 
 Od 1 do 3–ch osób: 2 kolektory + zasobnik solarny 200l 2W – 19 szt., 
 Od 4 do 5-ciu osób: 3 kolektory + zasobnik solarny 300l  2W – 72 szt., 
 Powyżej 6-ciu osób: 4 kolektory + zasobnik solarny 400l 2W – 37 szt., 
 Budynek Urzędu Miejskiego: 4 kolektory + zasobnik solarny 400l 2W – 1 szt. 
 
Stopień pokrycia energii w skali roku zgodnie z symulacją energetyczną w programie GetSolar nie 
może być niższy niż odpowiednio: 35,6% dla zestawu 1-3 osoby; 34,4% dla zestawu 4-5 osób; 
33,6% dla zestawu powyżej 6-ciu osób, przy założeniach : 
 Pochylenie : 45º 
 Azymut: 0,00 (południe) 
 Temperatura min. CWU : 55ºC 
 Temperatura max. CWU: 75ºC 
 Obieg słoneczny: 10 m 
 
Wynik symulacji solarnej (ekobilansu i bilans energetyczny) nie może być gorszy od symulacji 
załączonych do Programu Funkcjonalno - Użytkowego, a w szczególności: redukcja CO2, stopień 
pokrycia, zysk solarny, oszczędność energii, zakładając dane wejściowe jak w załączonych 
symulacjach, a w szczególności powierzchnię kolektora. 
Do oferty należy dołączyć symulację dokumentującą powyższe dane wykonaną w programie 
Getsolar lub równoważnym. 
 

3. Specyfikacja zestawów solarnych 
 Tabela 1 Zestaw od 1 do 3 osób 

NAZWA ilość   j.m. 
kolektor RD/HP-10 lub równoważny dowolnego producenta 2 szt 

zestaw montażowy 1 kpl 
zestaw łączący 1 kpl 

łącznik konstrukcji 1 kpl 
naczynie przeponowe 18l 1 szt 

pompa dwu-drogowa 1 szt 
konstrukcja nośna na dach skośny/płaski 1 kpl 

glikol 30 kg 1 szt 
Sterownik 1 szt 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt 
zasobnik C.W.U. 200l 2W wraz z zabezpieczeniem 1 szt 
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Tabela 2 Zestaw od 4 do 5-ciu osób 
NAZWA ilość j.m. 

kolektor TS RD/HP-10  lub równoważny dowolnego producenta 3 szt 
zestaw montażowy  1 kpl 

zestaw łączący 1 kpl 
łącznik konstrukcji 1 kpl 

naczynie przeponowe 25l 1 szt 
pompa dwu-drogowa 1 szt 

konstrukcja nośna na dach skośny/płaski 1 kpl 
glikol 30 kg 1 szt 
Sterownik 1 szt 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt 
Zasobnik C.W.U.  300l 2W wraz z zabezpieczeniem 1 szt 

 
  
Tabela 3 Zestaw powyżej 6-ciu osób (w tym budynek Urzędu Miejskiego): 

NAZWA ilość j.m. 
kolektor RD/HP-10 lub równoważny dowolnego producenta 4 szt 

zestaw montażowy   1 kpl 
zestaw łączący 1 kpl 

łącznik konstrukcji 1 kpl 
naczynie przeponowe 33l 1 szt 

pompa dwu-drogowa 1 szt 
konstrukcja nośna na dach skośny/płaski 1 kpl 

glikol 30 kg 2 szt 
Sterownik 1 szt 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt 
zasobnik C.W.U.  400l 2W wraz z zabezpieczeniem 1 szt 

 
Szczegółowa charakterystyka instalowanych zestawów solarnych wraz ze specyfiką montażu 

oraz warunki udzielania gwarancji zostały zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym, 
będącym integralną częścią SIWZ. 

 
4. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

09 33 11 00 – 9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła. 
71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
51 00 00 00 – 9 - Usługi instalowania ( z wyjątkiem oprogramowania komputerowego). 

5. Program Funkcjonalno Użytkowy stanowi integralną część SIWZ z zastrzeżeniem, że wszystkie 
ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 30 ustawy 
Pzp, na wskazane z nazwy materiały i wyroby, dopuszcza się zastosowanie materiałów 
równoważnych tj. takich, które mają te same parametry, cechy funkcjonalne, co wskazane w PFU. 
Ich, jakość nie może być gorsza, od jakości określonych w dokumentacji produktów oraz powinny 
mieć parametry nie gorsze niż produkty wskazane w PFU. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) 
jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na 
wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące 
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane 
materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one 
rzeczywiście równoważne. Dokumenty te winny zostać dołączone do składanej oferty. 

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 
oraz na stronie internetowej zamawiającego – http://um.szczuczyn.pl. 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 
8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
9. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów. 
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających udzielanych na podstawie art.67 
ust.1 pkt.6 Pzp. w wysokości nie większej jak 30% zamówienia podstawowego.  

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz zaliczek. 
13. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 

realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29, ust. 4 ustawy Pzp. 
14. Przewiduje się współfinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 20 czerwca 2014 r. 

V. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

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

22 ust. 1 ustawy pzp, dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien posiadać uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia  
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się wykonanymi, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanymi instalacjami sanitarnymi w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zadań polegających na 
wykonaniu instalacji sanitarnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których instalacje 
sanitarne zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane 
należycie, w tym: 

 a/ wykonano instalacje solarne o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. (Załącznik nr 4 
do SIWZ) 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
niniejszego zamówienia  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać osoby posiadające 
uprawnienia do kierowania pracami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
posiadają doświadczenie w kierowaniu pracami instalacyjnymi podczas realizacji przynajmniej 
dwóch zadań polegających na wykonywaniu instalacji sanitarnych o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 800.000,00 zł. brutto, przy realizacji instalacji solarnych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 
zł brutto. 
Osoba ta powinna wykazać się co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową. 

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa – tj.:  
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien (w przypadku wspólnego ubiegania 
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich 
łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) posiadać: 
a/ środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł. 
b/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto. 

2. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych w wyrażonych w innych walutach niż PLN, 
należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego 
miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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3. Ocena spełniania w/w warunków określonych w rozdz. V dokonana będzie w oparciu o kompletność 
i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana 
na podstawie treści tych dokumentów wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Oświadczenia i dokumenty 
będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy 
informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie 
zgodności ze stanem faktycznym.  
 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

 
1. Wymagane oświadczenia i Dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp (zob. Załącznik 
Nr 2 do SIWZ); 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp; (zob. 
Załącznik Nr 3 do SIWZ); 

3) Wypełniony i podpisany formularz oferty; (zob. Załącznik Nr 1 do SIWZ); 
4) Koncesja, zezwolenie lub licencja dotycząca posiadania uprawnień do wykonywania 

przedmiotowych usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek określony w rozdz. V pkt 1 ppkt 2; (zob. 
Załącznik Nr 4 do SIWZ); 

6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek określony 
w rozdz. V pkt 1 ppkt 3 SIWZ; (zob. Załącznik Nr 5 do SIWZ); 

7) Oświadczenie (zob. Załącznik Nr 5 do SIWZ) potwierdzające posiadanie uprawnień przez 
osoby wymienione w rozdz. V pkt 1 ppkt 3 SIWZ;    

8) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

9) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

10) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
4-8 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;  



 

  7 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 

  

11) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł., 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

13) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden 
milion 00/100) brutto. 

14) 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 wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

15) Dokumenty dotyczące należenia do tej samej grupy kapitałowej: 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 lub 7 do SIWZ – wg wyboru 

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem 
podwykonawców należy wskazać w ofercie części zamówienia realizowane przez podwykonawców. 

3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
zdolności finansowe innych podmiotów, przedkłada informacje banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotów, z których zdolności finansowych korzysta na 
art. 26 ust. 2b ustawy pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez te podmioty środków 
finansowych lub ich zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Polski, 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 ustawy pzp, 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 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.  

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentów, 
o których mowa w: 

1) Rozdz. VI pkt 1 ppkt 8, 9, 11, 14 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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) Rozdz. VI pkt 1 ppkt 10 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której osoby dotyczą w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp. 

Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 4 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2 SIWZ, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
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którym mowa w rozdz. VI pkt 3 ppkt 1 lit. b SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 3 SIWZ zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  

7. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Nie dotyczy to oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI 
pkt 1 ppkt 1 – 3 SIWZ, które mogą być złożone wyłącznie w formie oryginału oraz pełnomocnictw, 
które mogą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, za wyjątkiem oferty, pełnomocnictw oraz 
oświadczenia, które winny być złożone w oryginale.   

8. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim. Dokumenty złożone w 
języku obcym, powinny zostać przetłumaczone na język polski. 

9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do 
wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 

10.  W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, 
trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie 
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie.   

11.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
12.  Ze złożonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać czy Wykonawcy ubiegają się o 

udzielenie zamówienia wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego 
zamówienia powinni zostać wskazani w formularzu ofertowym. 

13.  Oferta wspólna powinna spełniać następujące wymagania: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – zgodnie z art. 23 ustawy pzp. 

2) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w rozdz. V pkt 1 SIWZ 
uznaje się za spełnione, jeżeli spełniają ją łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, 
natomiast dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 2, 8-11, 14 SIWZ wskazujące że brak 
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jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania muszą być złożone przez 
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.  

3) Oświadczenie wymienione w rozdz. VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez 
Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie. Oświadczenie wymienione w rozdz. VI pkt 1 
ppkt 2 SIWZ składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

W WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, 
ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu: 86 273 50 81 
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu w ciągu 24 godzin od 
otrzymania. 

4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- Waldemar Filipkowski – kierownik ref. RI UM w Szczuczynie, tel. 86 2735080 wew.17 
- Anna Romaniuk – inspektor ref. RI UM w Szczuczynie, 86 2735080 wew.17 
- Bogusław Ramotowski – podinspektor ref. RI UM w Szczuczynie, 86 2735080 wew.17 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udziela wyjaśnień 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. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu do złożenia wniosku, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja 
itp. między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być prowadzone w języku polskim 

8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty oraz oświadczenia 
składane wraz z ofertą oraz dokumenty i oświadczenia uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
pzp składane są w formie pisemnej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
SIWZ. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla zamówienia w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: 

pięćdziesięciu tysięcy 00/100 złotych). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno-ściowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pie-niężnym;  
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 
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listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-woju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert: 
1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na rachunek bankowy zamawiającego 25 8768 

0003 0000 0202 2000 0130 (DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO); 
dowód przelewu dołączony do oferty. 

2) w formie poręczeń lub gwarancji: oryginał dołączony do oferty. 
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy pzp.  

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana. 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni.   
2. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

Przygotowanie oferty 
1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3.  Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, wypełnioną pismem czytelnym. 
4.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
5.  Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 

prawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 
oraz przepisami prawa. 

6.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 

7.  Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały oraz ponumerowane 
kolejno. 

8.  Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

9.  Oferta wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana przez każdego z wykonawców 
występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela. 

  
XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać do dnia 20.12.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 
Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn, sekretariat 
(pokój nr 3 - parter). 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczonej przed możliwością zapoznania się 
z treścią jej zawartości oraz oznakować następująco: „Oferta na dostawę i montaż 
kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Szczuczyn” oraz „nie otwierać przed 20.12.2013 r. godz. 
10.10” 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie. 
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4. Oferty zostaną otwarte dnia 20.12.2013 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego 
Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn, sala 
kominkowa. 

5. Informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy nim 
obecni, na ich wniosek.  

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. za cały zakres określony 
dokumentacją i przepisami prawa oraz wiedzy technicznej. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, jest to niezmienne wynagrodzenie wykonawcy 
obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do zgodnego z projektami (jakościowo i ilościowo) 
oraz przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego 
podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót, innych postanowień umownych. W cenie 
oferty należy uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 
robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją oraz wymogami zawartymi w programie funkcjonalno 
użytkowym, kosztami robót towarzyszących i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu 
budowy, zużycie wody i energii elektrycznej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zajęcie 
pasa drogowego, dozoru, itp.), koszty prowadzenia kierownictwa robót, a także koszty robót, które 
wynikają z wiedzy technicznej, w celu prawidłowego wykonania i przekazania przedmiotu 
zamówienia do eksploatacji. 

3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 
ostateczną. 

4. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia 
odpowiada wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia, a wiążący jest zakres rzeczowy 
wynikający z programu funkcjonalno użytkowego przekazanego przez Zamawiającego, jako 
załącznik do SIWZ oraz roboty, które wynikają z wiedzy technicznej. 

5. Zamawiający wymaga złożenie kosztorysu ofertowego (sporządzonego metodą szczegółową) 
stanowiącego dokument poglądowy. 

6. W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto oraz kwotę należnego podatku VAT w dniu 
składania ofert wg ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena netto ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i 
nie podlega podwyższeniu.  
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Ocena w zakresie wymagań i kompletności oferty. 
 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 

jeżeli: 
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne 

określone niniejszą specyfikacją, 
3) złożone oświadczenia i dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami ustawy Pzp i SIWZ. 
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6) została zabezpieczona wadium. 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryteria: 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100% 
 
Wzór do obliczenia tego kryterium: 
C = (Kn/K) x 100 pkt. x waga kryterium 
gdzie: 
Kn – oznacza cenę najniższą spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach, 
K – oznacza cenę z badanej oferty. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów. 
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia 
w określonym terminie ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w ofercie. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

  

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCICH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 94 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę telefonicznie. 

3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy wybrany wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu pisemną umowę o udostępnienie odpowiednich zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia, co, do których zostało złożone wraz z ofertą wykonawcy, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego, – jeżeli wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów. 

4. Wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy, dostarczy kserokopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem: 
1) aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego lub wypisu z ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem podpisania umowy, 
wskazujący osoby oraz zakres ich uprawnień do reprezentacji, 
2) aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do właściwego samorządu 
zawodowego oraz decyzji właściwego organu o nadaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, obejmującej kierowanie robotami w danej branży. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, 
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którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 
148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, nr 
konta 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 

5. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Kwota, o której mowa w pkt. 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

8. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 
klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

 
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY. 

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej 
SIWZ. 

2. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy, które wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz określa warunki dokonania 
tych zmian w następujących przypadkach: 

1) gdy zajdzie konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze 
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 
stawki podatku VAT); 

2) gdy zajdzie konieczność zmiany terminu realizacji następuje w związku z: 
a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających 

z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b) brakiem możliwości wykonywania usług na skutek obiektywnych warunków 
klimatycznych,  

c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 
d) wstrzymaniem wykonywania usług przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę,  
e) innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy, 
f) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych; 

3) w przypadku zmiany którejkolwiek z osób wyznaczonych do kierowania robotami, 
wskazanych w ofercie wykonawcy, może zostać zaakceptowana wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje zawodowe tych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w 
SIWZ. Zmiana musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i musi być 
zaakceptowana przez zamawiającego. 

  
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
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W toku postępowania wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej znajdujące się w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XVIII.  GRUPA KAPITAŁOWA. 

Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co 
najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające 
kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331), 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - 
na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów; 

Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 

na walnym zgromadzeniu także, jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 

2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania). 

3. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
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 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku podpisanego 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty, 
 udostępnienie nastąpi w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XX. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót 
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
6. Załącznik nr 6 – Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej. 
7. Załącznik nr 7 - Informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej. 
8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy 
9. Załącznik nr 9 – Program Funkcjonalno Użytkowy 
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