ZAMAWIAJĄCY
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4, 70- 653 Szczecin
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 377 ust.1 pkt 1 oraz art. 132 - 139 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych
współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku
i Myśliborzu”

Niniejsze zamówienie będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii.
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SEC ENERGIA Sp. z o. o.
u. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
tel. 91 450 99 99,
e-mail: secenergia@sec.com.pl
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/sec oraz
https://sec.com.pl/zamowienia/
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://portal.smartpzp.pl/sec oraz https://sec.com.pl/zamowienia/
(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
wymaganiami określonymi w SWZ.

2.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 377 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132-139 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - „PZP”)
oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
sektorowych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

2.3.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 PZP. Stosownie do przywołanych
przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.

2.4.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

2.5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.

2.6.

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części- Dopuszcza się składanie
ofert częściowych na Zadanie 1 oraz Zadanie 2.
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2.7.

Zamówienie ma charakter mieszany i zawiera elementy usług, dostaw oraz robót
budowlanych, jednakże głównym przedmiotem zamówienia są dostawy.

2.8.

Realizacja niniejszego zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 2.12 Rozwój
kogeneracyjnych źródeł energii;
1) Projekt nr RPZP.02.12.00-32-B003/19 pn. „Budowa źródła wysokosprawnej
kogeneracji w Barlinku” (Zadanie 1)
2) Projekt nr RPZP.02.12.00-32-B004/19 pn. „Budowa źródła wysokosprawnej
kogeneracji w Myśliborzu” (Zadanie 2)

3.

3.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

3.1.1. Dla Zadania 1:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej
kogeneracji w Barlinku na działce nr 733 i 2096/2 obręb 1 położonej przy ul. Św.
Bonifacego 25 wraz z zapewnieniem usługi serwisu w okresie udzielonej gwarancji.
Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa źródła energii
elektrycznej i ciepła opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej
poniżej 1 MW, składającego się z wysokosprawnej jednostki wytwórczej, w której
jednostką napędową będzie silnik tłokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym typ
E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu, w istniejącym budynku Ciepłowni w Barlinku na poziomie 0.
Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu
wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy
ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej i
elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie
elektrycznej obejmuje również zabudowę niezbędnych transformatorów i rozdzielni
potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej GUK), układów AKPiA,
instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki
cieplnej i odzysku ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów
odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, układów pompowych i instalacji
umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany do
zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej
określone w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do
pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu całego roku z przerwami
wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników,
postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.

Strona 3 z 73

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu
kogeneracyjnego współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu
ciepłowniczego należącego do SEC Region Sp. z o.o. oraz siecią ENEA Operator
Sp. z o.o.
Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji
wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:

układu

−
produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym
wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,
−
ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii
na środowisko naturalne.
3.1.2. Dla Zadania 2:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej
kogeneracji w Myśliborzu na działce nr 459 obręb 1 położonej przy ul. Lipowej 13
wraz z zapewnieniem usługi serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Zadanie będzie
realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa źródła energii
elektrycznej i ciepła opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej
poniżej 1 MW, składającego się z wysokosprawnej jednostki wytwórczej, w której
jednostką napędową będzie silnik tłokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym typ
E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu, w istniejącym budynku Ciepłowni w Myśliborzu na poziomie 0.
Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu
wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy
ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej
i elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie
elektrycznej obejmuje również zabudowę niezbędnych transformatorów i rozdzielni
potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej GUK), układów AKPiA,
instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki
cieplnej i odzysku ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów
odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, układów pompowych i instalacji
umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany do
zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej
określone w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do
pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu całego roku z przerwami
wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników,
postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.
Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu
kogeneracyjnego współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu
ciepłowniczego należącego do SEC Region Sp. z o.o. oraz siecią ENEA Operator
Sp. z o.o.
Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji
wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:

układu
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−
produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym
wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,
−
ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii
na środowisko naturalne.
3.2.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV):
Dla Zadania 1 i 2:
42110000-3 Turbiny i silniki
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię
elektryczną na bazie gazu ziemnego
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
09323000-9 Węzeł cieplny lokalny
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

budowy

rurociągów,

linii

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

45400000-1

Roboty wykończeniowe

44160000-9
elementy

Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne

44621220-7

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45316000-5

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych,
aparatury i podobnych urządzeń
50532100-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu
przesyłowego
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów
odcinających, pojemników
71321200-6

Usługi projektowania systemów grzewczych
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3.3.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 91
ust.1 PZP. Oferta częściowa składana jest na poszczególne zadania.
Wyszczególnienie wchodzące w zakres danego zadania określa załącznik nr 1 SWZ.
Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do ilości zadań, na które można złożyć
ofertę, przy czym na dane zadanie można złożyć tylko jedną ofertę.

3.4.

We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto
przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym
przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i
dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia
odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu
zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby
wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu
zamówienia.

3.5.

Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych
itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów
i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego
typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące
i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same
lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame
tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie
przedmiotu zamówienia standardów.

3.6.

Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić
wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w
ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w
trakcie badania oferty.

3.7.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do
zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5
PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy
opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1
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pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych
elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.
3.8.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do
zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6
PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy
opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany
udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają
wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez
Zamawiającego.

3.9.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może
powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie
części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już
znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania
w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę
wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

3.10.

Na podstawie art. 95 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy.
Wymóg o którym mowa powyżej dotyczy osób, które wykonują czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych
oraz serwisantów. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót,
dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których
Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

3.11.

W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu
umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników na
podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji
zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do
wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą
lub podwykonawcą.

4.

OPCJA i ZAMÓWIENIA PODOBNE.

4.1.

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

4.2.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych.

5.
5.1.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:
Dla Zadania 1 (Barlinek):
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1)

wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę - przekazanie wykonanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Termin przekazania projektów wykonawczych do 3 miesięcy od
uzyskania pozwolenia na budowę

2)

wykonanie gazowego układu kogeneracyjnego, wraz z rozruchem próbnym
oraz odbiorem końcowym i przekazanie do eksploatacji - w terminie do 16
miesięcy od dnia podpisania umowy

3)

wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 24 miesięcy od dnia protokołu odbioru
końcowego

Dla Zadania 2 (Myślibórz):

5.2.

1)

wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę - przekazanie wykonanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Termin przekazania projektów wykonawczych do 3 miesięcy od
uzyskania pozwolenia na budowę

2)

wykonanie gazowego układu kogeneracyjnego, wraz z rozruchem próbnym
oraz odbiorem końcowym i przekazanie do eksploatacji - w terminie do 16
miesięcy od dnia podpisania umowy

3)

wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 24 miesięcy od dnia protokołu odbioru
końcowego

Okres gwarancji oraz rękojmi za wady wynosić będzie:
Dla Zadania 1 i 2:
1) 36 miesięcy na Dokumentację Projektową licząc od daty jej odbioru;
2) 24 miesiące na GUK (gazowy układ kogeneracyjny) oraz 5 lat na roboty
budowlane

od daty odbioru końcowego.
W ramach gwarancji na GUK wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług
serwisowych.

6.

6.1.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP ORAZ
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
108 ust. 1 PZP. Na podstawie:
1)

art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego
osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.
zm. - „KK”),
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b)

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c)

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

d)

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o
którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g)

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których
mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
Uwaga:
Z wyłączeniem przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h)
PZP – w zw. z art. 393 ust. 4 PZP
2)

art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt
1) PZP;
Uwaga:
Z wyłączeniem przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h)
PZP – w zw. z art. 393 ust. 4 PZP

3)

art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;

4)

art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego
prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
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konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6)

art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w
przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.
zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.

W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty dla dostaw - 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której
mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.

6.3.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 PZP. Na podstawie:
1)

art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108
ust. 1 pkt 3 PZP, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2)

art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

3)

art. 109 ust. 1 pkt 8) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku
zamierzonego
działania
lub
rażącego
niedbalstwa
wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

4)

art. 109 ust. 1 pkt 10) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w
wyniku
lekkomyślności
lub
niedbalstwa
przedstawił
informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

6.4.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

6.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.
1 pkt 1, 2, 5 i 6 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8, 10 PZP, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3)
PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
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mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

7.1.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
Dla Zadania 1 i 2:
1)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu
do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu
do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji
ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli
Wykonawca wykaże, że:
Dla Zadania 1:
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż: 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych)
Dla Zadania 2:
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż: 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na oba zadania musi wykazać
się sumą środków finansowych lub zdolności kredytowej wskazanych dla
poszczególnych zadań.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej mogą
zostać spełnione łącznie.
4)

zdolności technicznej lub zawodowej.
a)

Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
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i.

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na
zaprojektowaniu gazowego układu kogeneracyjnego o mocy
elektrycznej powyżej 500 kW

ii.

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na
dostawie wraz rozmieszczeniem, instalacją i rozruchem
gazowego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej powyżej
500 kW
W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem
spełnienia powyższych warunków, na wiedzę i doświadczenie
zdobytą w ramach wykonania usługi/dostawy realizowanej przez
grupę wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był
Wykonawca, Zamawiający będzie badał faktyczny zakres
udziału Wykonawcy w realizacji tej usługi/dostawy.
W sytuacji ubiegania się o obie części Zamawiający dopuszcza
posługiwanie się tym samym doświadczeniem na wykazanie
warunku udziału w postępowaniu dla obu Zadań

b)

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, w wykonaniu niniejszego
zamówienia dysponuje następującymi osobami wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywania przez nich czynności:
i.

co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta
prowadzącego i sprawdzającego (branża sanitarna)
- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, które uprawniają do sporządzania projektów
instalacji cieplnych;

ii.

co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta
prowadzącego
i
sprawdzającego
(branża
elektroenergetyczna)
- posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności elektroenergetycznej lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, które uprawniają do sporządzania
projektów branży elektroenergetycznej,

iii.

kierownikiem budowy (roboty sanitarne), który powinien
posiadać:
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- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym
kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej (licząc
od dnia uzyskania uprawnień),
iv.

kierownikiem robót budowlano – konstrukcyjnych, który
powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń,
- łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym
obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w branży
konstrukcyjno-budowlanej
(licząc
od
dnia
uzyskania
uprawnień),

v.

kierownikiem robót elektrycznych i AKP, który powinien
posiadać:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń,
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym
kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej (licząc
od dnia uzyskania uprawnień),
Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do
pełnienia kilku funkcji (więcej niż jedna) z wymienionych
powyżej. W sytuacji ubiegania się o obie części zamówienia,
Zamawiający dopuszcza wykazywanie tych samych osób dla
obu Zadań.

Wymagania w zakresie uprawnień:
i.

Przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 18 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

ii.

Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby
osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
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Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza
legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych
zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować
odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w
przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by
spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.
1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych,
tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.
iii.

Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które
przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.

iv.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z
treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące
podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się
podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu
uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

7.2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 9.

7.3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są
wymagane.

7.5.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając
na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7.6.

W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 7.1. pkt 3) niniejszej SWZ zostaną wyrażone w walutach obcych,
to do oceny spełniania warunków zostaną przeliczone na PLN wedle średniego
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kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji niniejszej SWZ na stronie
internetowej Zamawiającego.
7.7.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają odpowiednio do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni
wykonawcy.

8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
8.1.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia z ofertą środków
dowodowych służących potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub
robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia oraz opisie kryteriów oceny ofert w postaci kart
katalogowych agregatów kogeneracyjnych.

8.2.

Na podstawie art. 107 ust. 2 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania
przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli będą one niekompletne.

9.

9.1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz 6.3 w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1., Wykonawca składa
wraz z ofertą aktualne na dzień złożenia:
1)

oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na
dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

W JEDZ należy podać następujące informacje:
a) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 1) -2) PZP informacje wymagane w Części III lit. A
JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie
przestępstw o których mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a KK, art.
189a KK, art. 228-230a KK, art. 250a KK, 258 KK, art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a także przestępstwa, o
których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
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skutkach
powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o
których mowa w art. 270 - 277d KK, art. 286 KK, art. 296 - 307 KK);
b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 3) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
c) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
d) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w informacje wymagane
w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
e) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
szósty JEDZ;
f)

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 1) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

g) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
drugi JEDZ;
h) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 8) – informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz
ósmy JEDZ;
i)

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 10) PZP – informacje wymagane w Części III lit. . C
wiersz ósmy JEDZ;

UWAGA
W części IV Jednolitego Dokumentu – Kryteria kwalifikacji Wykonawcy wypełnia się
tylko sekcję alfa „α”– ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów
kwalifikacji. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia określonych przez
Zamawiającego warunków udziału lub kryteriów selekcji Zamawiający dokona co do
zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane
przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie
Zamawiającego.
Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SWZ.
UWAGA
Oświadczenie JEDZ składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9.2.
1)

2)

JEDZ powinien być złożony z uwzględnieniem następujących zasad:
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może
korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego,
Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem
narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu oraz niniejszej SWZ
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3)

4)

5)

9.3.

W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem
narzędzia ESPD, Wykonawca:
- pobiera plik „Espd – request 2 xml” ze strony Zamawiającego,
- wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „Espd –
request 2 xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu
elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w
ustawie.
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej
dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 126 PZP.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art.
126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia z postępowania:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1
i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do prawomocnego orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
- (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o
przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi
załącznik nr 6 do SWZ),
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzające,
że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
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upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3
PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust.
1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art.
109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z
późn. zm.), f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi
załącznik nr 2 do SWZ) – stanowiący załącznik nr 11 do SWZ

9.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.2.ppkt 1)
SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr
sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie
określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.ppkt 3) zaświadczenia albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt
9.2ppkt 4) i, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których
mowa w pkt 9.2ppkt 5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: (a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (b)
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

9.5.

Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3.ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, a dokumenty, o których mowa w pkt 9.3.ppkt
2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Strona 18 z 73

9.6.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3., lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
4 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt. 9.4.
stosuje się.

9.7.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to
Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia
przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

9.8.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed
jej złożeniem;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych powyżej, wykonawca składa
inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub
kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
9.9.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia,
przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1)

wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SWZ;

2)

dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa
wyżej dotyczą dostaw, w których wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
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3)

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
SWZ

4)

dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa
wyżej dotyczą usług, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5)

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami; oświadczenia na temat wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których
mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub
formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 70 PZP.
9.10.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.1 ppkt 3) i 4)
podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1)

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów
podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia
wykonawcy
i wykorzystania
przez
niego
zasobów
podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
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zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi
załącznik nr 7 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój
potencjał) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać
złożony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
9.11.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

9.12.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 3) i 4) na
zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3 SWZ, dotyczących
tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ
wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym.

9.13.

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum):
1)

w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2)

oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty
– treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3)

JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

4)

dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ obowiązany będzie złożyć
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5)

wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

6)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do
zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w
imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

7)

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z
osobna.
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9.14.

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa
w pkt 9.2. należy załączyć (1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków
lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz (2) zaświadczenia albo
innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki
terenowej
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

9.15.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

9.16.

Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.17.

Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9.18.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie
tego
dokumentu
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.

9.19.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 9.18., dokonuje w przypadku:
1)

podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych,
które każdego z nich dotyczą;
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2)

przedmiotowego środka dowodowego oświadczenia lub zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3)

pełnomocnictwa - mocodawca.

9.20.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa pkt 9.18., może dokonać również notariusz.

9.21.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 PZP, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne
niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny,
przekazuje się ten dokument.

9.22.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania,
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

9.23.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 9.22., dokonuje w przypadku:
1)

podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą;

2)

przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3)

innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

9.24.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 9.22, może dokonać również notariusz

9.25.

Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej umożliwiający zapoznanie
się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.

9.26.

Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452). W zakresie
nieuregulowanym w SWZ, w zakresie dokumentów i oświadczeń w nim
wymienionych, zastosowanie mają przepisy PZP, ww. rozporządzenia oraz
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Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).
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10.
10.1.

OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do porozumiewania się
z Wykonawcami są:
1) W zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia –
Piotr Płuciennik w godz. pomiędzy 8.00–16.00 Tel. + 48 661 911 019
e-mail: piotr.plucienik@sec.com.pl
2) W zakresie formalno – prawnym –
Paulina Zawistowska w godz. pomiędzy 7.30-15.30 – Tel. + 48 663 490 093
e-mail: paulina.zawistowska@sec.com.pl
Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

10.2.

11.
11.1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstawowe:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie
elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę
upoważnioną.
3) Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty”,
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej
SWZ, „Formularz cenowy”, sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1a do niniejszej SWZ, stanowiący uszczegółowienie ceny
ofertowej sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz niżej
wymienione dokumenty:
a)

JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej,

b)

JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy
zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile
wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

c)

JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta jest składana
przez takich wykonawców; pełnomocnictwo powinno być złożone
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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c)

Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w
postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika

d)

odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 PZP, jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

e)

zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący
wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot
trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ). Dokument może być
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot
udostępniający wykonawcy zasoby lub może być podpisany
podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej kopii
dokumentu
potwierdzonej
za
zgodność
z
oryginałem
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot
udostępniający wykonawcy zasoby.

f)

wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie
niepieniężnej).

g)

karty katalogowe agregatów kogeneracyjnych.

4) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do ich treści.
5) Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia), bądź pełnomocnika.
11.2.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.3.

Dokument składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać
sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. poz. 2452).

11.4.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), jeżeli
Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
222 ust. 5 PZP.
W takim wypadku Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
11.5.

12.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie może być
sporządzone przez samego Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty.

WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI SWZ
Wyjaśnianie treści SWZ:

12.1.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem
terminu składania ofert.
2) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww. terminach, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ
4) W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w SWZ, wedle
poniższych zasad:

12.2.
1)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę w treści SWZ
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2)

Wszelkie zmiany SWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

3)

W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub
wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą
SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

4)

W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadziłaby do istotnej zmiany
charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności
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prowadziłaby do znacznej zmiany zakresu zamówienia,
unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 PZP.
12.3

Zamawiający

Uwaga!!! Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość odbycia wizji
lokalnej.
Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia w następujących miejscach i
terminach:
•

Ciepłownia Myślibórz: ul. Lipowa 13, 74-300 Myślibórz w dniu 03.01.2022
lub 11.01.2022 w godz. 10.00-11.30

•

Ciepłownia Barlinek: ul. Św. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek w dniu
03.01.2022 lub 11.01.2022 w godz. 12.00-13.30.

Po uprzednim zaanonsowaniu przyjazdu pod nr tel. 661 911 019
Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny a brak tego udziału nie spowoduje
odrzucenia oferty.
12.4

Uwaga!!! Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w
rozumieniu art. 136 ust. 1 PZP w celu wyjaśnienia treści SWZ
W zebraniu wykonawców może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot,
niezależnie od statusu w postępowaniu, tj. zadawanych wcześniej pytań czy
zgłoszenia chęci udziału. Po zebraniu Zamawiający sporządzi informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania
Zamawiający udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 13.01.2022 w trybie zdalnym z
wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams po uprzednim zaanonsowaniu
do dnia 12.01.2022 na adres e-mail: piotr.pluciennik@sec.com.pl

13.

13.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla Zadania 1:
80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Dla Zadania 2:
54.600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

13.2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
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2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
13.3.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku ING Bank Śląski S.A. na nr rachunku: 48 1050 1520 1000
0023 4739 1233 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu na „Dostawa i zabudowa
wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących
z
istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”
z podaniem Zadania , na które wpłacane jest wadium.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

13.4.

Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne
na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

13.5.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 13.2.
ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały
okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku,
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

13.6.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem
– określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5) w przypadku wadium wnoszonego przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, w treści gwarancji lub poręczenia mają być
wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.

13.7. Zwrot wadium:
1)

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7
dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
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2)

a)

upływu terminu związania ofertą;

b)

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

c)

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem
sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął
termin do jego wniesienia.
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14.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1.

Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert
tj. do dnia 30.04.2022 r.

14.2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 14.1. SWZ, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 60 dni.

14.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 14.1. SWZ wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o
którym mowa w pkt 14.1. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.

14.4.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.

14.5.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwa tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

15.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert to 31.01.2022r., godz. 13.00.

16.

16.1.

MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na platformie pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/sec (dalej „Platforma”) klikając przycisk „Załóż konto”.
WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany.

16.2.

Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w
„Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod
adresem https://portal.smartpzp.pl/sec

16.3.

Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa
musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione
osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci
użyczający osoby lub podwykonawców.

16.4.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
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przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
16.5.

Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Szczegółowe informacje dot.
sposobu złożenia oferty znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług
SmartPZP”,
dostępnej
na
stronie
Platformy
pod
adresem
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/elearning
Ważne! Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub
pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez
upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta,
podmiot trzeci użyczający osoby lub podwykonawców.

16.6.

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny)
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”,
wtedy należy użyć formatu XAdES.

16.7.

UWAGA! Złożenie dokumentów wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive)
jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

17.

ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

17.1.

Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Oświadczenia o wycofaniu lub zmianie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas,
gdy zostały dokonane w sposób opisany w niniejszym Rozdziale.

17.2.

Zmiana złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oraz wycofanie oferty musi
być dokonywana za pomocą Platformy.

17.3.

Wycofanie złożonej oferty.
Przed terminem składania ofert wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany
oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowaną
ofertę brak możliwość edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę
https://portal.smartpzp.pl/sec, wyszukuje dane postępowanie a następnie po
przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
Szczegółowe informacje dot. Sposobu wykonania tych czynności znajdują się w
„Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod
adresem https://portal.smartpzp.pl/sec
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18. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

18.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo oraz słownie, powinna
być określona w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!
Cena netto za sporządzenie dokumentacji projektowej (wskazana w
Formularzu oferty) nie może przekraczać wartości 2% ceny netto Robót
budowlanych i dostaw (wskazanej w Formularzu cenowym).
Cena netto za usługi Serwisu nie może przekraczać wartości do 20% ceny netto
Robót budowlanych i dostaw (wskazanej w Formularzu cenowym).
18.2.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie
obcej.

18.3.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo oraz słownie, powinna
być określona w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.4.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz niezgodnej z
obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej SWZ realizacji przedmiotu
zamówienia a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty innych.

18.5.

Niedoszacowanie lub pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w umowie. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami
wynikającymi z art. 632 kodeksu cywilnego.

18.6.

Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego przedstawić
szczegółowe kalkulacje ceny: po złożeniu oferty, po podpisaniu umowy oraz w
trakcie realizacji i po zakończeniu zamówienia.

18.7.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

18.8.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej lub faksem do Wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.

18.9.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
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przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów
w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
18.10. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 18.9., mogą dotyczyć w szczególności:
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków
dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez
wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
18.11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w pkt 18.9 SWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
18.12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w
wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
18.13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.

19.

19.1.

OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
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1) Cena oferty

2) Sprawność elektryczna GUK
𝑆𝑝𝑟𝑎𝑤𝑛𝑜ść 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑦𝑐𝑧𝑛𝑎 𝐺𝑈𝐾 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗
𝑥25 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑁𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑎𝑤𝑛𝑜ść 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑦𝑐𝑧𝑛𝑎 𝐺𝑈𝐾
Sprawność elektryczna GUK - określona jako stosunek sumy energii elektrycznej
mierzonej przez układy pomiarowe zainstalowane na zaciskach generatorów do
energii chemicznej paliwa gazowego określnej w oparciu o licznik gazowy na wejściu
do GUK i wartość opałową z uwzględnieniem normy ISO3046.
Najniższa wymagana sprawność elektryczna GUK została podana w PFU.
Zaoferowanie jednostki, której sprawność elektryczna będzie niższa spowoduje
odrzucenie oferty.
3)

Sprawność całkowita brutto GUK

Sprawność całkowita brutto GUK określona jako stosunek sumy energii cieplnej
mierzonej przez licznik energii cieplnej na wyjściu z GUK/wejściu do sieci
ciepłowniczej (w punkcie zdawczo-odbiorczym ciepła) i liczników energii elektrycznej
zainstalowanych na zaciskach generatorów do energii chemicznej paliwa gazowego
określnej w oparciu o licznik gazowy na wejściu do GUK i wartość opałową w
zakresie 75%-100% obciążenia.
Najniższa wymagana sprawność całkowita brutto GUK została określona w PFU.
Zaoferowanie jednostki, której sprawność całkowita będzie niższa spowoduje
odrzucenie oferty.
19.2.

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

19.3.

Za najkorzystniejszą ofertę w danym Zadaniu uznana zostanie Oferta wykonawcy,
która uzyska największą liczbę punktów w/w kryterium oceny ofert.

19.4.

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
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20.

OTWARCIE OFERT

20.1.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2022 r. o godz.13:15.

20.2.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy po uruchomieniu opcji „Otwórz
oferty”.

20.3.

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu, którego Zamawiający
dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego w pkt 20.1. SWZ, otwarcie ofert następuje
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

20.4.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Zadań.

20.5.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1)

2)
20.6.

21.

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
cenach zawartych w ofertach.

Oferta złożona po terminie składania ofert jest automatycznie blokowana na
Platformie i nie będzie uwidoczniona jako złożona w postępowaniu.

PODWYKONAWSTWO

21.1.

Zamawiający nie wprowadza żadnego zastrzeżenia co do możliwości wykonania
zamówienia poprzez powierzenie jej podwykonawcy.

21.2.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu Oferta (Załącznik nr
1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców wraz z
przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani.

21.3.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem
do wykonywania zamówienia podał, o ile są już znane nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

21.4.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

21.5.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane zostały określone we wzorze umowy - Załączniku nr 8a i 8bdo SWZ

22.

WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
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22.1.

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SWZ.

22.2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował realizację
zamówienia za najniższą cenę.

22.3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

zamawiający informuje

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
22.4.

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odrębnym
pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

22.5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się
od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać
ponownego badania ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

22.6.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia. Katalog zmian umowy

22.7.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1)

zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2)

mają do niej zastosowanie przepisy PZP oraz Kodeksu Cywilnego,

3)

jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej,

4)

zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie,

5)

jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SWZ.

22.8.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

22.9.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana
umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przesłanki do
zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy załączonej do niniejszej SWZ.

22.10. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów.
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22.11. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy na dane
Zadanie;
2) przedłożyć Zamawiającemu:

23.

a)

polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumy gwarancyjne określone w §14 Umowy – stanowiący
odpowiednio załącznik nr 8a/ 8b do SWZ. Wykonawca zobowiązany
jest do utrzymywania w mocy polisy ubezpieczeniowej przez cały
okres realizacji przedmiotu zamówienia.

b)

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie
dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane w złożonym
przez Wykonawcę wykazie osób posiadają wymagane przez
Zamawiającego aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c)

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie
dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa
w lit. b) do właściwej izby samorządu zawodowego,

TRYB OCENY OFERT

23.1.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub złożonych podmiotowych
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu.

23.2.

Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z
rachunkowych dokonanych poprawek,

uwzględnieniem

konsekwencji

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
23.3.

W przypadku, o którym mowa w pkt 23.2 pkt 3), Zamawiający wyznacza wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie
uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

23.4.

Sposób oceny zgodności oferty z treścią SWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej
ofercie.

23.5.

Sprawdzanie wiarygodności ofert.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
23.6.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona.

23.7.

Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających lub
mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

24.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY. ODRZUCENIE OFERTY

24.1.

W przypadkach określonych w Rozdziale 6 SWZ Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowania.

24.2.

Zamawiający odrzuci ofertę w jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a)

podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b)

niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub

c)

który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego,
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka
dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez
zamawiającego;
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą;
13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie
terminu związania ofertą;
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14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2
pkt 3;
15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań
określonych przez zamawiającego, w przypadku, gdy zamawiający wymagał
jej złożenia;
16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), stwierdzającej
ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo
narodowe;
24.3.

25.
25.1.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o odrzuceniu złożonej przez
niego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo żadnej oferty
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
oferty podlegały odrzuceniu
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust.3, art. 249 i art. 250 ust. 2
PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
7) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z uwzględnieniem art. 263 PZP.

25.2.

Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji –
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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25.3.

26.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 26.2, na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

26.1.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje
wyłącznie przy pomocy Platformy.

26.2.

W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/sec po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.
Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy
jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga
logowania.
WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany.

26.3.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami przeprowadzana przy użyciu
Platformy, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”. Za datę
wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę
zapisania na serwerach. Aktualny data i godzina, zsynchronizowane z Głównym
Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.

26.4.

Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu
kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe
informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego
oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

26.5.

Wymagania techniczne w zakresie dokumentów składanych przy użyciu Platformy:
1) dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio
.xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx,
2) wymagania sprzętowe dla wykonawcy:
a)

przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i
późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i
późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8.,

b)

oprogramowanie Szafir (do pobrania z Platformy)

c)

stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 1 Mb/s

d)

komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć
min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów
operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich
nowsze wersje,

e)

zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający
obsługę formatów .pdf.
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26.6.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: przetargi@sec.com.pl (za wyjątkiem złożenia, zmiany i
wycofania oferty).

26.7.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania
dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał
korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od
ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

26.8.

Zamawiający
dopuszcza
również
możliwość
składania
dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 27.6. adres email.

26.9.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej
zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie

26.10. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

27.

JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

27.1.

Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia,
sporządzając w jego toku protokół postępowania.

27.2.

Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek.
Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym, że:
1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert,
nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z
uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,
2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami
udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków
- przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w
tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.

27.3.

Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

27.4.

Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

27.5.

Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy
jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych
do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

27.6.

Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę
sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub
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załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 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 być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
27.7.

W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je zgodnie z pkt
28.7. SWZ

27.8.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone
dokumenty.

28.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

28.1.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera
wzór umowy stanowiący załącznik nr 8a i 8b do SWZ.

28.2.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych
we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

29.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.

29.1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze
uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w
przepisach art. 579-590 PZP.

29.2.

Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do
której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
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29.3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący
przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w
formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

29.4.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od
dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.
(a).

29.5.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

29.6.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 30.4. i 30.5. SWZ wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

29.7.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

30.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

30.1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia
służące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o
zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość
zastrzeżonych kar umownych, a także roszczenia służące z tytułu rękojmi za wady.

30.2.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla
danego Zadania przez wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą.

30.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
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30.4.

Wykonawca, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza dla danego
Zadania zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed zawarciem umowy.

30.5.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.

30.6.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

30.7.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego prowadzony w ING Bank Śląski S.A. nr rachunku
bankowego 48 1050 1520 1000 0023 4739 1233 z dopiskiem: „Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zadanie pn.: „Dostawa i zabudowa
wysokosprawnych jednostek
kogeneracyjnych współpracującymi
z
istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”
z zaznaczeniem jakiego Zadania dotyczy. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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.

30.8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach
przewidzianych w pkt 31.5., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co
oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może
zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało
to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot
z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż
żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania
umowy.

30.9.

Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:
1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego na dane Zadanie
2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady i gwarancji na roboty budowlane na dane Zadanie.
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30.10. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji,
poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny
dokument gwarancji lub poręczenia w terminie umożliwiającym Zamawiającemu
wykonanie tego prawa.
30.11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego
w wyznaczonym terminie.
30.12. W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez
wszystkich Wykonawców łącznie, przez ich część lub jednego Wykonawcę, przy
czym z treści dokumentu musi wynikać, że zobowiązanie gwaranta/poręczyciela
dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie

31. KLAUZULA
OSOBOWYCH.

INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA

DANYCH

31.1.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych)(Dz. Urzb. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”)
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest SEC Energia Sp.
z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS 0000169530, NIP 8512831613, tel. +48
91 450 99 99 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e- mail:
iod@sec.com.pl@

31.2.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed
ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

31.3.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI
PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.

31.4.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności

31.5.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji.

31.6.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.

31.7.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
31.8.

Niezależnie od postanowień pkt 32.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

31.9.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,

31.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
31.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym
w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może
żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
31.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
31.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
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osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
31.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa
lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących
działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

32. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

33. E-FAKTURY

W przypadku przesyłania przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
Zamawiający będzie je odbierał za pośrednictwem platformy Smart PZP., pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/sec

34. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1. Załącznik Nr 1 - Wzór formularza oferty.
2. Załącznik Nr 1a - Formularz cenowy.
3. Załącznik Nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw
5. Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług.
6. Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
7. Załącznik Nr 6 - Wzór listy podmiotów należących do grupy kapitałowej.
8. Załącznik Nr 7 - Wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
9. Załącznik Nr 8a - Wzór umowy dla Zadania 1 – Barlinek
10. Załącznik Nr 8b – Wzór umowy dla Zadania 2 - Myślibórz
11. Załącznik nr 9 - Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
12. Załącznik nr 10a - Program Funkcjonalno – Użytkowy dla Zadania 1 – Barlinek
13. Załącznik nr 10b – Program Funkcjonalno -Użytkowy dla Zadania 2 – Myślibórz
14. Załącznik nr 11 – oświadczenie Wykonawcy o aktualności danych zawartych w
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Strona 48 z 73

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
ZAMAWIAJĄCY:
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr. telefonu
Adres e-mail
OFERTA
W

odpowiedzi

na

ogłoszenie

w

postępowaniu

na.:

„Dostawa

i

zabudowa

wysokosprawnej jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącym
układem technologicznym w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu” , ja (my) niżej
podpisany(i),

działając

w

imieniu

i

na

rzecz

……..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
1) składam (składamy) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w specyfikacji warunków zamówienia pn.: „Dostawa i zabudowa
wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej współpracującej z istniejącym
układem technologicznym w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”.
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2) oferuję (oferujemy) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami
określonymi w SWZ
Dla Zadania 1:
a) za cenę brutto i netto:
…………………………………………... PLN brutto
(słownie:………………………………………………………………….……….....……),
tj. ……………………………….…….... PLN netto
(słownie:……………………………..………………………………...………….....……),
b)

Sprawność elektryczna GUK - określona jako stosunek sumy energii
elektrycznej mierzonej przez układy pomiarowe zainstalowane na zaciskach
generatorów do energii chemicznej paliwa gazowego określnej w oparciu o
licznik gazowy na wejściu do GUK i wartość opałową z uwzględnieniem normy
wyrażona w [%], (procent) – …………

c)

Sprawność całkowita gazowego układu kogeneracyjnego (liczona jako
stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z GUK
oraz liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatorów pomniejszonej o moc
zainstalowanej sprężarki gazu ziemnego) do energii chemicznej paliwa
gazowego (liczonej do wartości opałowej) wyrażona w [%] (procentach) –
…………….

Dla Zadania 2:
a) za cenę brutto i netto:
…………………………………………... PLN brutto
(słownie:…………………………………………………………….…………….....……),
tj. ……………………………….…….... PLN netto
(słownie:……………………………..………………………………...………….....……),
b)

Sprawność elektryczna GUK - określona jako stosunek sumy energii
elektrycznej mierzonej przez układy pomiarowe zainstalowane na zaciskach
generatorów do energii chemicznej paliwa gazowego określnej w oparciu o
licznik gazowy na wejściu do GUK i wartość opałową z uwzględnieniem normy
ISO3046) wyrażona w [%], (procent)– …………
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c)

Sprawność całkowita gazowego układu kogeneracyjnego (liczona jako
stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z GUK
oraz liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatorów pomniejszonej o moc
zainstalowanej sprężarki gazu ziemnego) do energii chemicznej paliwa
gazowego (liczonej do wartości opałowej) wyrażona w [%] (procentach) –
…………….

3) oświadczam (oświadczamy), że przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy) w
terminach wskazanych w SWZ,
4) oferuję (oferujemy) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres
wskazany w SWZ,
5) oświadczam (oświadczamy), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90
dni,
6) oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji
Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania,
7) oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Wzoru umowy,
stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, nie wnoszę (nie wnosimy) do nich zastrzeżeń
i zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SWZ, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
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9) oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale
podwykonawców. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot
zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Podwykonawca (firma lub nazwa)

Zakres rzeczowy

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia część,
które zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wykona zamówienie samodzielnie.
Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w

postępowaniu,

o

których

mowa

w

art.

112

ust.

2

PZP:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10)

oświadczam(oświadczamy), że złożona przez nas oferta:

a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług *.
b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
następujących części zamówienia……………a ich wartość netto (bez kwoty
podatku)

będzie

wynosiła

…………………........

PLN*

(słownie:

…………………………………………………………………………………………).
*) niewłaściwe skreślić
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11) Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało
załączone do naszej oferty.
12)

wszelką korespondencję w sprawie niniejszego przetargu należy kierować na:

adres: e-mail:……………………………………………………………….
Podpis(y):

L.p. Nazwa wykonawcy Nazwisko i imię
osoby (osób)

Podpis(y)
osoby(osób)

Miejscowość
i data

upoważnionej(ych) upoważnionej(ych)
do podpisania

do podpisania

niniejszej oferty w

niniejszej oferty w

imieniu

imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 1a – Formularz Cenowy
ZAMAWIAJĄCY:
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr. telefonu
Adres e-mail

FORMULARZ CENOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa i zabudowa
wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącym
układem technologicznym w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”, ja (my) niżej
podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz
……..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam (oświadczamy), że na cenę netto o brutto za wykonanie całości zamówienia,
wskazaną w złożonej przez nas Ofercie, składają się następujące rozbicia finansowe:
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ZADANIE I

Kwota podana w Kwota podana
brutto

w netto

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę
1)

*Cena netto za sporządzenie dokumentacji
projektowej nie może przekraczać wartości 2%
ceny netto Robót budowlanych i dostaw

2)

Prace adaptacyjne pomieszczenia

3)

Dostawa silnika

4)

Montaż silnika i prace instalacyjne

5)

Rozruch, dokumentacja powykonawcza,
oddanie do eksploatacji
Wykonanie usług serwisowych

6)

*Cena netto za usługi Serwisu nie może
przekraczać wartości do 20% ceny netto Robót
budowlanych i dostaw

Łączna kwota Zadania I (suma)

ZADANIE II

Kwota podana w Kwota podana
brutto

w netto

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę
1)

*Cena netto za sporządzenie dokumentacji
projektowej nie może przekraczać wartości 2%
ceny netto Robót budowlanych i dostaw

2)

Prace adaptacyjne pomieszczenia

3)

Dostawa silnika

4)

Montaż silnika i prace instalacyjne

5)

Rozruch, dokumentacja powykonawcza,
oddanie do eksploatacji

6)

Wykonanie usług serwisowych

Strona 55 z 73

*Cena netto za usługi Serwisu nie może
przekraczać wartości do 20% ceny netto Robót
budowlanych i dostaw
Łączna kwota Zadania II (suma)

Podpis(y):
L.p.

Nazwa

Nazwisko

wykonawcy

osoby

i

imię Podpis(y)
(osób) osoby(osób)

upoważnionej(ych)
do

Miejscowości
data

upoważnionej(ych)

podpisania do

podpisania

niniejszej oferty w niniejszej oferty w
imieniu

imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 2 - JEDZ
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Załącznik nr 3 - wzór wykazu dostaw
ZAMAWIAJĄCY:
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
W

odpowiedzi

na

ogłoszenie

w

postępowaniu

na:

„Dostawa

i

zabudowa

wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącym
układem technologicznym w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu” ja (my) niżej
podpisany(i), działając w imieniu
……………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam (oświadczamy), że w/w wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert składania ofert / w okresie prowadzenia
działalności ………..* , który jest krótszy niż trzy lata licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert wykonał następujące dostawy, o których mowa w pkt. 7.1.
SWZ:
Czas realizacji
L.p. Przedmiot i rodzaj dostawy

(dzień/miesiąc/
rok)

Nazwa i adres
Wartość
dostawy

Zamawiająceg
o

1.
2.
3.
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* dot. wykonawców, których okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata przed
dniem składania ofert. Wykonawca winien wskazać ten okres.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć do niniejszego wykazu dowody
dotyczące najważniejszych dostawy, określające czy dostawy te zostały wykonane w
sposób należyty. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego
wykonania danej dostawy skutkuje nie uwzględnieniem danej dostawy przy badaniu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
PODPIS(Y)
l.p.

Nazwa(y)

Nazwisko i imię osoby

Podpis(y)

Wykonawcy

(osób)

osoby(osób)

(ów)

upoważnionej(ych) do

upoważnionej(ych) o

podpisania niniejszej

podpisania niniejszej

oferty w imieniu

ofertyw imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych usług
ZAMAWIAJĄCY:
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
W

odpowiedzi

na

ogłoszenie

w

postępowaniu

na:

„Dostawa

i

zabudowa

wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącym
układem technologicznym w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu” ja (my) niżej
podpisany(i),

działając

w

imieniu

……………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam (oświadczamy), że w/w wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
składania ofert / w okresie ostatnich ……. * przed dniem składania ofert wykonał
następujące usługi o których mowa w pkt. 7.1. SWZ :
Czas realizacji
L.p. Przedmiot i rodzaj usługi

Nazwa i adres

Wartość usług Zamawiająceg
(dzień/miesiąc/rok)
o/Zlecającego

1.
2.
3.
* dot. wykonawców, których okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lat przed
dniem składania ofert. Wykonawca winien wskazać ten okres.
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UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający
należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub
dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie
uwzględnieniem danej usługi przy badaniu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu.
PODPIS(Y)
l.p.

Nazwa(y)

Nazwisko i imię

Podpis(y) osoby(osób) Miejscowość

Wykonawcy

osoby (osób)

upoważnionej(ych) o

(ów)

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
podpisania niniejszej

ofertyw imieniu

oferty w imieniu

Wykonawcy(ów)

i data

Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:

l.p.

Adres(y)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na.: „Dostawa i zabudowa wysokosprawnych
jednostek

kogeneracyjnych

współpracujących

z

istniejącym

układem

technologicznym w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu” ja/my niżej podpisani, działając
w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczamy, że w/w Wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
l.p. Imię i

Opis posiadanego

nazwisko doświadczenia i

Posiadane

Funkcja Podstawa

uprawnienia wraz z

dysponowania

kwalifikacji

podstawą prawna

daną osobą

zawodowych (w

ich wydania

przez

zakresie niezbędnym

wykonawcę

do wykazania
spełniania warunku
udziału w
postępowaniu)
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Oświadczam (oświadczamy), że osoby wymienione w powyższej tabeli posiadają
wymagane uprawnienia.

PODPIS(Y):

l.p.

Nazwa(y)

Nazwisko i imię

Podpis(y)

Wykonawcy

osoby (osób)

osoby(osób)

(ów)

upoważnionej(ych)

upoważnionej(ych)

do podpisania

do podpisania

niniejszej oferty w

niniejszej oferty w

imieniu

imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 6 – wzór listy podmiotów należących do grupy kapitałowej
ZAMAWIAJĄCY:
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ/OŚWIADCZENIE
O BRAKU PRZYNALEZNOŚĆI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na.: „Dostawa i zabudowa wysokosprawnych
jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącym układem
technologicznym w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu” ja (my) niżej podpisany(i),
działając w imieniu
……………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………...………………………………
oświadczam/y, że ww. wykonawca*:
1)

nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275)

2)

należy do grupy kapitałowej, o której mowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) , w skład
której wchodzą następujące podmioty:

l.p.

Nazwa

Siedziba

1.
2.
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*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)

Nazwisko i imię

Podpis(y)

Wykonawcy

osoby (osób)

osoby(osób)

(ów)

upoważnionej/yc upoważnionej

Miejscowość
I data

h) do podpisania (ych) do
niniejszej oferty

podpisania

w imieniu

niniejszej oferty

Wykonawcy/

w imieniu

ów)

Wykonawcy(ów
)
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Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na.: „Dostawa i zabudowa wysokosprawnych
jednostek

kogeneracyjnych

współpracujących

z

istniejącym

układem

technologicznym w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu” ja (my) niżej podpisany(i),
działając w imieniu
……………………………………………………………………...…………………………………
(wskazać podmiot udostępniający zasoby)
Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania następujących warunków udziału w
postępowaniu,
……………………………………………………………..…….
…………………………….……………………………………..,
udostępniamy następujące zasoby:
……………………………………………………………..…….
…………………………….……………………………………..,
Wykonawca będzie mógł wykorzystać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w
następujący w sposób:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
W wykonywaniu zamówienia będzie uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Z wykonawcą łączyć nas będzie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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(wskazać na odpowiedni stosunek: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa
podwykonawcza, itp.)
Data, miejscowość
_____________________

PODPIS(Y) PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY:
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Załącznik nr 8a – Wzór umowy dla Zadania 1 – Barlinek
Załącznik nr 8b – Wzór umowy dla Zadania 2 – Myślibórz
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Załącznik nr 9 – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
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Załącznik nr 10a – Program Funkcjonalno - Użytkowy dla Zadania 1 – Barlinek
Załącznik nr 10b – Progran Funkcjonalno – Użytkowy dla Zadania 2 – Myślibórz
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
Załącznik nr 11

– oświadczenie Wykonawcy o aktualności danych zawartych w

oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
ZAMAWIAJĄCY:
SEC Energia Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Nr KRS/CEIDG

OŚWIADCZENIE
dotyczące aktualności danych zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu
Ja/my, niżej podpisany/i
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........
(imię i nazwisko/firma Wykonawcy, adres siedziby, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS)
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Dostawa i zabudowa
wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi
układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”,
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Oświadczam/y, że informacje zawarte w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia są
nadal aktualne, a zatem:
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP
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b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170 z późn. zm.)
f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP
- zastrzeżeniem ust. 3 poniżej
L.p.

Nazwa wykonawcy

Nazwisko

i

osoby

imię Podpis(y)
(osób) osoby(osób)

upoważnionej(ych)
do
niniejszej

Miejscowość

upoważnionej(ych)

podpisania do
oferty

i data

w niniejszej

podpisania
oferty

imieniu

imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

w

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………………….. (zastosować odpowiednio w odniesieniu do ust. 2 pkt a-f,
o ile dotyczy) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podpis(y):

L.p.

Nazwa wykonawcy

Nazwisko
osoby

i

imię Podpis(y)
(osób) osoby(osób)

upoważnionej(ych)
do

Miejscowość
i data

upoważnionej(ych)

podpisania do

podpisania

niniejszej oferty w niniejszej oferty w
imieniu

imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

L.p.

Nazwa wykonawcy

Nazwisko
osoby

i

imię Podpis(y)
(osób) osoby(osób)

upoważnionej(ych)
do
niniejszej

Miejscowość

upoważnionej(ych)

podpisania do
oferty

i data

w niniejszej

podpisania
oferty

imieniu

imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

w
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