
 

 

Gmina Kolbuszowa 

ul. Obrońców Pokoju 21 

36-100 Kolbuszowa 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA 

WYKONAWCÓW 

 

 

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów 

centralnego ogrzewania” realizowany jest w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, 

poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy numer  

RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.2019 r. 

Zamawiający:  

Gmina Kolbuszowa 

ul. Obron co w Pokoju 21 

36-100 Kolbuszowa 

NIP: 814-15-76-232, 

REGON: 690581666 

Telefon: +48 17 22 71 333 

Faks: +48 17 22 72 939 

e-mail: um@ekolbuszowa.pl 

strona internetowa: www.kolbuszowa.pl 

Miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl; 

ePUAP: /dx1vjf839g/skrytkaESP 

 

1. Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu 

„Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego 

ogrzewania” - „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”. 

Zamo wienie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakos ci powietrza w gminie Kolbuszowa – 

montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania” realizowany jest  w ramach działania 3.3 

Poprawa jakos ci powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja plano w niskoemisyjnych - wymiana z ro deł 

ciepła, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 

podstawie Umowy numer  RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.2019 r. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartos ci powyz ej 

214 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 oraz przepiso w Działu II Rozdziału 3 Oddziału 1, 

(art. 39 i następne) Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) zwana dalej ustawą PZP.  

3. Informacje ogólne: 

3.1. Specyfikację Istotnych Warunko w Zamo wienia (zwaną dalej SIWZ) opracowano na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z po z n. zm.) zwana dalej ustawą PZP; 

b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajo w dokumento w, 

jakich moz e z ądac  zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamo wienia 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z po z n. zm.); 
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c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartos ci 

zamo wien  oraz konkurso w, od kto rych jest uzalez niony obowiązek przekazywania ogłoszen  

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450); 

d) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie s redniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartos ci zamo wien  

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453); 

e) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 

z po z n. zm.). Do czynnos ci podejmowanych przez zamawiającego i wykonawco w oraz do 

umo w w sprawach zamo wien  publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jez eli 

przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej; 

f) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 369 z po z n. zm.) (zwana dalej Ustawą OKIK); 

g) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019, poz. 1010 z po z n. zm.) (zwana dalej Ustawą ZNK); 

h) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 

z po z n. zm.); 

i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

3.2. SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00-15.00.  

3.3. SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest bezpłatnie na stronie zamawiającego: 

http://www.bip.kolbuszowa.pl. 

3.4. Postępowanie o udzielenie zamo wienia, z zastrzez eniem wyjątko w okres lonych w ustawie PZP, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Niniejsze postępowanie prowadzone jest za 

pos rednictwem rozwiązania umoz liwiającego komunikację między zamawiającym, 

a wykonawcami pn. MiniPortal (zwanego dalej: MiniPortalem, Portalem) udostępnionego przez 

Urząd Zamo wien  Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl. Korzystanie 

z MiniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne (nie dotyczy koszto w poniesionych z tytułu 

nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Instrukcja korzystania przez Wykonawco w 

z Portalu znajduje się na stronie Urzędu Zamo wien  Publicznych pod adresem 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal. 

3.5. Postępowanie o udzielenie zamo wienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraz a zgody na złoz enie os wiadczen , oferty oraz innych dokumento w w języku obcym.  

3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszto w udziału w postępowaniu, w tym zwrotu 

jakichkolwiek koszto w poniesionych z tytułu załoz enia konta Wykonawcy na ePUAP oraz 

nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

3.9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia dotyczące 

zamo wienia będą dokonywane w PLN. 

3.10. Zamawiający nie przewiduje moz liwos ci udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamo wienia. 

3.11. Zamawiający nie przewiduje wymagan , o kto rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 

3.12. Zamawiający nie przewiduje wymagan , o kto rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

3.13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

częs ci zamo wienia. 

3.14. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca moz e powierzyc  wykonanie częs ci 

zamo wienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania częs ci zamo wienia 
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podwykonawcy, Zamawiający z ąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie („Formularzu 

Oferty”) częs ci zamo wienia, kto rej wykonanie zamierza powierzyc  podwykonawcy oraz podania 

przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawco w. Jez eli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach 

okres lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunko w udziału 

w postępowaniu, o kto rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazac  Zamawiającemu, iz  proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamo wienia. 

3.15. Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza moz liwos ci złoz enia ofert w postaci katalogo w 

elektronicznych lub dołączenia katalogo w elektronicznych do oferty. 

3.16. Zamawiający nie dopuszcza moz liwos ci składania ofert częs ciowych. 

3.17. Zamawiający nie wyraz a zgody na cesję wierzytelnos ci bez wczes niejszej zgody Zamawiającego. 

3.18. Zamo wienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupo w.  

3.19. Zamawiający nie przewiduje moz liwos ci składania ofert wariantowych. 

3.20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robo t  

budowlanych zamo wienia polegającego na powto rzeniu podobnych usług lub robo t  

budowlanych do zamo wienia podstawowego, o kto rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

3.21. Zamawiający dopuszcza składanie faktur zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamo wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2200). 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

4.1. Przedmiot zamo wienia: Dostawa i montaz  kotło w na biomasę.  

4.1.1. Gło wny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 

4.1.2. Dodatkowe kody CPV: 

45331110-0 - Instalowanie kotło w 

4.1.3. Ilos c  dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę z ro deł ciepła (koto w na biomasę) 

u mieszkan co w wynosi 32 szt. oraz 18 szt. zasobniko w C.W.U. wspo łpracujących z kotłami na 

biomasę. 

4.1.4. Zamo wienie obejmuje m.in.: 

a) wykonanie wizji lokalnej u mieszkan co w i w przypadku koniecznos ci modernizacji 

pomieszczenia kotłowni poinformowanie mieszkan ca i Zamawiającego o koniecznos ci 

wykonania prac przez mieszkan ca w swoim zakresie, 

b) demontaz  istniejącego z ro dła ciepła, 

c) wykonanie przewodu spalinowego, 

d) przekazanie zdemontowanego z ro dła ciepła do recyklingu co zostanie potwierdzone 

kartą przekazania odpadu, 

e) montaz  nowego z ro dła ciepła, podłączenie go do istniejącej instalacji, uruchomienie 

i regulację, 

f) serwis zamontowanych urządzen . 

4.2. Zamo wienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakos ci powietrza w gminie 

Kolbuszowa – montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania”, wspo łfinansowanego ze 

s rodko w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Os  priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakos ci powietrza, Poddziałanie 

3.3.1 Realizacja plano w niskoemisyjnych. 

4.3. W przypadku uz ycia w SIWZ lub załącznikach odniesien  do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemo w referencji technicznych, o kto rych 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
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ro wnowaz ne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien załoz yc , 

z e kaz demu odniesieniu o kto rym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP uz ytemu 

w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub ro wnowaz ne". 

4.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały uz yte znaki towarowe, oznacza to, z e są 

podane przykładowo i okres lają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakos ciowe oraz 

wymagany standard. Wykonawca moz e zastosowac  materiały lub urządzenia ro wnowaz ne, lecz 

o parametrach technicznych i jakos ciowych nie gorszych lub lepszych, kto rych zastosowanie 

w z aden sposo b nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązan  przyjętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca, kto ry zastosuje urządzenia lub materiały 

ro wnowaz ne będzie obowiązany wykazac  w trakcie realizacji zamo wienia, z e zastosowane 

przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania okres lone przez Zamawiającego. 

4.5. Uz ycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy PZP oznacza, 

z e Zamawiający akceptuje takz e wszystkie inne oznakowania potwierdzające, z e dane dostawy 

lub usługi spełniają ro wnowaz ne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od 

niego niezalez nych nie moz e uzyskac  okres lonego przez Zamawiającego oznakowania lub 

oznakowania potwierdzającego, z e dane dostawy lub usługi spełniają ro wnowaz ne wymagania, 

Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie s rodki 

dowodowe, w szczego lnos ci dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca 

udowodni, z e dostawy lub usługi, kto re mają zostac  przez niego wykonane, spełniają wymagania 

okres lonego oznakowania lub okres lone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

4.6. Uz ycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodnos c  lub sprawozdania z badan  przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 

s rodka dowodowego potwierdzającego zgodnos c  z wymaganiami lub cechami okres lonymi 

w opisie przedmiotu zamo wienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamo wienia 

oznacza, z e Zamawiający akceptuje ro wniez  certyfikaty wydane przez inne ro wnowaz ne 

jednostki oceniające zgodnos c . Zamawiający akceptuje takz e inne odpowiednie s rodki 

dowodowe, w szczego lnos ci dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany 

wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikato w lub sprawozdan  z badan , ani moz liwos ci ich 

uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie moz e byc  przypisany danemu 

Wykonawcy, oraz pod warunkiem z e dany Wykonawca udowodni, z e wykonywane przez niego 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria okres lone w opisie 

przedmiotu zamo wienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamo wienia. 

4.7. Dla przedmiotu zamo wienia: 

a) wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: byc  nowe, posiadac  

waz ne certyfikaty i spełniac  wymagania zawarte w dokumentacji technicznej; 

b) z ro dła ciepła (urządzenia) muszą pochodzic  od jednego producenta dla danej grupy 

kotło w, tzn.: Zamawiający wymaga takiego samego producenta oferowanych kotło w 

w grupie STANDARD oraz takiego samego producenta oferowanych kotło w w grupie 

PREMIUM. 

4.8. Wykonawca winien przygotowac  i uzgodnic  z Zamawiającym komplet dokumento w: 

projektowych; odbiorowych - protoko ł odbioru (częs ciowego i kon cowego); protoko ł 

przekazania uz ytkownikowi instrukcji; kartę regulacji; kartę przekazania odpadu, protoko ł 

pierwszego uruchomienia instalacji, protoko ł z przeszkolenia odbiorcy ostatecznego 

(uz ytkownika) w zakresie uz ytkowania instalacji, certyfikat instalacji i inne dokumenty mające 

wpływ na poprawne funkcjonowanie instalacji; 

4.9. wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy winna posiadac  oznakowanie  

o wspo łfinansowaniu inwestycji ze s rodko w Unii Europejskiej (dot. umo w, protokoło w odbioru, 

instrukcji obsługi itp.) - wzo r ww. dokumento w wykonawca przedstawi do zaakceptowania 

Zamawiającemu. 
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4.10. Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia i jego realizacji stanowi Rozdział III do SIWZ. 

4.11. Umowę tworzą następujące dokumenty, kto re dla celo w interpretacji będą miały pierwszen stwo 

zgodnie z następującą kolejnos cią: 

1) Umowa; 

2) Wyjas nienia i modyfikacje SIWZ - od udzielonych najpo z niej; 

3) Rozdział III SIWZ; 

4) Rozdział I SIWZ; 

5) Pozostałe dokumenty przetargowe. 

5. Termin wykonania zamówienia – zakończenie realizacji zamówienia:  

Do 90 dni od dnia podpisania umowy.  

Przez zakon czenie realizacji zamo wienia uznaje się dzien  zgłoszenia przez wykonawcę zakon czenia 

realizacji dostaw i montaz u i gotowos ci do odbioru kon cowego po wykonaniu całos ci przedmiotu 

zamo wienia. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz minimalne wymagania jakie muszą spełniać oferowane 

dostawy: 

O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy kto rzy: 

6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP. 

6.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

6.2.1. Kompetencji lub uprawnien  do prowadzenia okres lonej działalnos ci zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepiso w: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie z adnych wymagan , kto rych spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazac  w sposo b szczego lny. 

6.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jez eli wykaz e, z e posiada 

dokument potwierdzający, z e jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niz  200 000,00 zł (słownie: dwies cie tysięcy 00/100 zł) lub jej ro wnowartos c  

w walucie obcej. 

6.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

6.2.3.1. w zakresie doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek w zakresie dos wiadczenia, jez eli wykaz e z e w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli okres prowadzenia działalnos ci jest 

kro tszy – w tym okresie, wykonał nalez ycie i prawidłowo ukon czył co najmniej jedno 

zamo wienie polegające na dostawie i montaz u kotło w na biomasę w ilos ci minimum 10 kpl 

lub kotło w na biomasę o sumarycznej mocy wszystkich urządzen  na poziomie minimum 

180 kW. 

Uwaga: Wykonawcy mogą wykazac  się dos wiadczeniem takz e wo wczas, jez eli realizowali 

wymagane zamo wienia w formule robo t budowlanych, a nie w formule dostaw z montaz em. 

6.2.3.2. w zakresie kwalifikacji zawodowych oso b skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamo wienia: 

Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych oso b skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamo wienia, jez eli wykaz e, z e dysponuje co najmniej jedną osobą, 

kto ra będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą: 

a) uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzen  cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie 

(lub inne ro wnowaz ne uprawnienia umoz liwiające pełnienie tej funkcji na 

przedmiotowej inwestycji) 

lub 
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b) w przypadku nie posiadania stosownych uprawnien  posiadającą dos wiadczenie 

w kierowaniu robotami (lub nadzorowaniu) w zakresie instalacji kotło w na biomasę 

w ilos ci co najmniej 3 kpl. 

Uwaga: Ilekroc  w opisie warunko w udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to 

w przypadku oso b będących obywatelami krajo w członkowskich Unii Europejskiej oznacza 

to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej 

Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu 

niniejszego zamo wienia – zgodnie z włas ciwymi przepisami, w szczego lnos ci z ustawą z dnia 

18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z po z n. zm.) oraz ustawą z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architekto w, inz yniero w budownictwa oraz 

urbanisto w (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). 

6.3. Wykonawca moz e w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamo wienia, lub jego częs ci, 

polegac  na zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmioto w, niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunko w prawnych. 

6.4. W odniesieniu do warunko w dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

dos wiadczenia, wykonawcy mogą polegac  na zdolnos ciach innych podmioto w, jes li podmioty te 

zrealizują częs c  zamo wienia, do realizacji kto rego te zdolnos ci są wymagane. 

6.5. Wykonawca, kto ry polega na zdolnos ciach lub sytuacji innych podmioto w, musi udowodnic  

zamawiającemu, z e realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmioto w, w szczego lnos ci przedstawiając zobowiązanie tych podmioto w do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji zamo wienia. 

6.6. Wykonawca, kto ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmioto w, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, kto ry zobowiązał się do udostępnienia zasobo w, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobo w, chyba z e za 

nieudostępnienie zasobo w nie ponosi winy. 

6.7. Jez eli zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o kto rym mowa w pkt 6.3 i 6.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunko w 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, 

zamawiający z ąda, aby wykonawca w terminie okres lonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częs ci zamo wienia, jez eli wykaz e 

zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o kto rych 

mowa w pkt 6.2.2 i 6.2.3 SIWZ. 

6.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnos ciach lub sytuacji innych podmioto w na 

zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umoz liwiającym nalez yte wykonanie zamo wienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobo w, zamawiający moz e z ądac  dokumento w, kto re okres lają w szczego lnos ci: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobo w innego podmiotu; 

b) sposo b wykorzystania zasobo w innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamo wienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo wienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnos ciach kto rego wykonawca polega w odniesieniu do warunko w 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

dos wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, kto rych wskazane zdolnos ci dotyczą. 
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6.9. Wykonawca, kto ry zamierza powierzyc  wykonanie częs ci zamo wienia, podwykonawcy, a kto ry 

nie jest podmiotem, na kto rego zdolnos ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

okres lonych w art. 22a ustawy PZP jest zobowiązany do wskazania podwykonawcy 

w formularzu oferty oraz w Częs ci II sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamo wienia „Informacje dotyczące podwykonawco w, na kto rych zdolnos ci wykonawca nie 

polega”. 

6.10. W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, z aden z nich 

nie moz e podlegac  wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznos ciach, o kto rych mowa 

w pkt 7.1 niniejszej SIWZ Spełnianie warunko w wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy PZP i kto rych 

opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej SIWZ, Wykonawcy 

wykazują łącznie. 

6.11. Wykonawcy wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamo wienia publicznego. 

6.12. Zamawiający moz e, na kaz dym etapie postępowania, uznac , z e wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolnos ci, jez eli zaangaz owanie zasobo w technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy moz e miec  negatywny wpływ na 

realizację zamo wienia. 

6.13. Zamawiający zgodnie z art 24 aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 

czy wykonawca kto rego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.14. Jez eli wykonawca, o kto rym mowa w pkt 6.13. uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający moz e 

zbadac , czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, kto ry złoz ył ofertę najwyz ej ocenioną spos ro d pozostałych ofert. 

6.15. Minimalny poziom wymagan  oferowanych dostaw: Kotły na biomasę: muszą spełniac  poziomy 

efektywnos ci energetycznej okres lone w aktach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 

z dnia 21 paz dziernika 2009 r. ustanawiającej ogo lne zasady ustalania wymogo w dotyczących 

ekoprojektu dla produkto w związanych z energią. Wymo g dotyczy wszystkich paliw 

dopuszczonych do stosowania w instrukcji uz ytkowania urządzenia.  

 

7. Informacja o podstawach wykluczenia: 

7.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamo wienia wyklucza się: 

a) wykonawcę, kto ry nie wykazał spełniania warunko w udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złoz enia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, kto rego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 o kto rym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

(Dz. U. z 2016 poz. 1137, z po z n. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), 

 charakterze terrorystycznym, o kto rym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, 

 skarbowe, 

 o kto rym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769); 

c) wykonawcę, jez eli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspo lnika spo łki w spo łce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spo łce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o kto rym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 ustawy PZP; 



8 

d) wykonawcę, wobec kto rego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba z e wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci; 

e) wykonawcę, kto ry w wyniku zamierzonego działania lub raz ącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, z e nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 

i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub kto ry zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawic  wymaganych dokumento w; 

f) wykonawcę, kto ry w wyniku lekkomys lnos ci lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące miec  istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamo wienia; 

g) wykonawcę, kto ry bezprawnie wpływał lub pro bował wpłynąc  na czynnos ci 

zamawiającego lub pozyskac  informacje poufne, mogące dac  mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamo wienia; 

h) wykonawcę, kto ry brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamo wienia lub 

kto rego pracownik, a takz e osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o s wiadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba z e spowodowane tym zakło cenie konkurencji moz e byc  

wyeliminowane w inny sposo b niz  przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

i) wykonawcę, kto ry z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakło cenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych; 

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec kto rego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamo wienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paz dziernika 2002 r. 

o odpowiedzialnos ci podmioto w zbiorowych za czyny zabronione pod groz bą kary (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z po z n. zm.); 

k) wykonawcę, wobec kto rego orzeczono tytułem s rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamo wienia publiczne; 

l) wykonawco w, kto rzy nalez ąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 369 z po z n. zm.), złoz yli odrębne oferty, oferty częs ciowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba z e wykaz ą, z e istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

7.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP 

i wskazuje poniz ej podstawy wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust 5 ustawy PZP z postępowania 

o udzielenie zamo wienia zamawiający moz e wykluczyc  wykonawcę: 

7.2.1. w stosunku do kto rego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 

z po z n. zm.) lub kto rego upadłos c  ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, kto ry po ogłoszeniu 

upadłos ci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jez eli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba z e sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłos ciowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z po z n. zm.); 
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7.2.2. kto ry w sposo b zawiniony powaz nie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaz a jego 

uczciwos c , w szczego lnos ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raz ącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienalez ycie wykonał zamo wienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych; 

7.2.3. jez eli wykonawca lub osoby, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione 

do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach okres lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 

ustawy PZP z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego: 

Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, 

Marek Gil - Zastępca Burmistrza Kolbuszowej, 

Jacek Mroczek - Skarbnik Kolbuszowej 

- w przypadku nieobecnos ci Skarbnika Kolbuszowej - Lucyna Rusin – Kierownik 

Księgowos ci w Wydziale Finanso w (na postawie art. 46 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym). 

c) członkami komisji przetargowej, tj.: 

Monika Fryzeł – Przewodniczący Komisji 

Dawid Poborca - Sekretarz 

Kazimierz Kret – Członek Komisji 

Agnieszka Dworak – Członek Komisji 

Janusz Durak – Członek Komisji 

Patrycja Kluza – Członek Komisji 

Magdalena Hałdas  – Członek Komisji 

d) osobami, kto re złoz yły os wiadczenie, o kto rym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP 

 chyba z e jest moz liwe zapewnienie bezstronnos ci po stronie zamawiającego w inny 

sposo b niz  przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

7.2.4. kto ry, z przyczyn lez ących po jego stronie, nie wykonał albo nienalez ycie wykonał w istotnym 

stopniu wczes niejszą umowę w sprawie zamo wienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o kto rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

7.2.5. będącego osobą fizyczną, kto rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko s rodowisku, jez eli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolnos ci lub karę grzywny nie niz szą niz  3 000 złotych; 

7.2.6. jez eli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspo lnika spo łki 

w spo łce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spo łce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kto rym 

mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP; 

7.2.7. wobec kto rego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązko w 

wynikających z przepiso w prawa pracy, prawa ochrony s rodowiska lub przepiso w o 

zabezpieczeniu społecznym, jez eli wymierzono tą decyzją karę pienięz ną nie niz szą niz  3000 

złotych; 

7.2.8. kto ry naruszył obowiązki dotyczące płatnos ci podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych 

s rodko w dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o kto rym mowa w w art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy PZP, chyba z e wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci. 

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
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7.3.1. w przypadkach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, 

o kto rej mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 

13 lit. a–c ustawy PZP, jez eli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba z e w tym wyroku został 

okres lony inny okres wykluczenia; 

7.3.2. w przypadkach, o kto rych mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o kto rej mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d 

ustawy PZP 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ustawy PZP 

 jez eli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba z e w tym wyroku 

został okres lony inny okres wykluczenia lub od dnia w kto rym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

7.3.3. w przypadkach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, 

jez eli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

7.3.4. w przypadku, o kto rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jez eli nie upłynął okres, na 

jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamo wienia publiczne; 

7.3.5. w przypadku, o kto rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jez eli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamo wienia publiczne. 

7.4. Wykonawca, kto ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 

ust. 5 ustawy PZP, moz e przedstawic  dowody na to, z e podjęte przez niego s rodki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelnos ci, w szczego lnos ci udowodnic  naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zados c uczynienie pienięz ne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjas nienie stanu faktycznego oraz 

wspo łpracę z organami s cigania oraz podjęcie konkretnych s rodko w technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, kto re są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jez eli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamo wienia oraz nie 

upłynął okres lony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jez eli zamawiający, uwzględniając wagę i szczego lne 

okolicznos ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy PZP. 

7.6. W przypadkach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy moz liwos c  udowodnienia, z e jego udział 

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamo wienia nie zakło ci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposo b zapewnienia konkurencji. 

7.7. Zamawiający moz e wykluczyc  wykonawcę na kaz dym etapie postępowania o udzielenie 

zamo wienia. 

7.8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków oraz braku podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego: 

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyc  aktualne na dzien  składania ofert 

os wiadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, z e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamo wienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okres lonego 
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w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym 

Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złoz yc  Jednolity Dokument zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do oferty –Rozdział II SIWZ. 

8.2.1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Moz e korzystac  z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, kto re umoz liwiają wypełnienie 

JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczego lnos ci w jednym z formato w: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Przy wypełnianiu formularza JEDZ zaleca się uwzględnienie 

informacji zamieszczonych w instrukcji jego wypełniania, zamieszczonej przez Urząd 

Zamo wien  Publicznych na swojej stronie internetowej pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

8.2.2. Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

8.2.3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnic  Jednolity Dokument w takim zakresie, aby 

Zamawiający był w stanie zweryfikowac , czy Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, oraz czy nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących częs ci JEDZ: 

a) Częs c  I; 

b) Częs ci II, sekcja A z wyłączeniem Wiersza dotyczącego informacji, czy Wykonawca jest 

zakładem pracy chronionej; 

c) Częs ci II sekcja B; 

d) Częs ci II sekcja C; 

e) Częs ci II sekcja D; 

f) Częs ci III Sekcja A; 

g) Częs ci III Sekcja B; 

h) Częs ci III Sekcja C; 

i) Częs ci III Sekcja D; 

j) Częs ci IV Sekcja b; 

k) Częs ci IV Sekcja c; 

l) Częs c  VI Os wiadczenia kon cowe. 

8.2. Zamawiający przed udzieleniem zamo wienia wezwie wykonawcę, kto rego oferta została 

najwyz ej oceniona, do złoz enia w wyznaczonym, nie kro tszym niz  10 dni, terminie aktualnych 

na dzien  złoz enia os wiadczen  i dokumento w potwierdzających okolicznos ci, o kto rych mowa 

w pkt 6 SIWZ. 

8.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

okres lonego w pkt 6.2.2 SIWZ zamawiający z ąda od wykonawcy: 

Dokumentu potwierdzającego, z e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę 

gwarancyjną okres loną przez Zamawiającego. 

Jez eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moz e złoz yc  dokumento w dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moz e złoz yc  inny dokument, 

kto ry w wystarczający sposo b potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu. 

Jez eli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału 

w  postępowaniu, kwoty będą wyraz ane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 

wg s redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kurso w s rednich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej). 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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8.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolnos ci technicznej lub zawodowej 

okres lonego w pkt 6.2.3 SIWZ zamawiający z ąda od wykonawcy: 

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych ro wniez  

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli 

okres prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartos ci, 

przedmiotu, dat wykonania i podmioto w, na rzecz kto rych dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodo w okres lających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

nalez ycie, przy czym dowodami, o kto rych mowa, są referencje bądz  inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz kto rego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

s wiadczen  okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jez eli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac  tych dokumento w – 

os wiadczenie wykonawcy; w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądz  inne dokumenty potwierdzające ich nalez yte 

wykonywanie powinny byc  wydane nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

Wzo r wykazu stanowi załącznik nr 6 Rozdział II SIWZ. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza ro wniez  wykazanie pro cz dostaw robo t budowlanych, 

kto re polegały na instalacji kotło w na biomasę. 

b) wykazu oso b, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamo wienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos wiadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamo wienia, a takz e zakresu wykonywanych przez nie 

czynnos ci, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy osoby 

wskazanej w warunku. 

Wzo r wykazu stanowi załącznik nr 7 Rozdział II SIWZ. 

8.5. W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający z ąda od wykonawcy: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy oraz, odnos nie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

okres lonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej 

nie wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosko w 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) zas wiadczenia włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z e 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatko w, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosko w o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, z e wykonawca zawarł 

porozumienie z włas ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie 

w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu; 

c) zas wiadczenia włas ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen  

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, z e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosko w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, z e wykonawca zawarł porozumienie z włas ciwym 

organem w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na 

raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu; 
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d) odpisu z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci 

gospodarczej, jez eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

e) os wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatko w, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku 

lub decyzji - dokumento w potwierdzających dokonanie płatnos ci tych nalez nos ci wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiąz ącego porozumienia 

w sprawie spłat tych nalez nos ci; 

f) os wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem s rodka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamo wienia publiczne; 

g) os wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolnos ci lub grzywny w zakresie okres lonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; 

h) os wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązko w wynikających z przepiso w prawa pracy, prawa 

ochrony s rodowiska lub przepiso w o zabezpieczeniu społecznym w zakresie okres lonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP; 

i) os wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatko w i opłat lokalnych, 

o kto rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170); 

Dokumenty wskazane w pkt 8.3, 8.4 i 8.5 Wykonawca, kto rego oferta została oceniona jako 

najkorzystniej będzie obowiązany złoz yc  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

kro tszym niz  10 dni, okres lonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do 

Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 8.3, 8.4 i 8.5 powinny byc  aktualne 

na dzien  złoz enia wyznaczony przez Zamawiającego. 

8.6. Os wiadczenia wykonawcy o przynalez nos ci albo braku przynalez nos ci do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej wykonawca moz e 

złoz yc  wraz z os wiadczeniem dokumenty bądz  informacje potwierdzające, z e powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu (zgodnie  

z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP). 

8.7. Wykonawca, kto ry powołuje się na zasoby innych podmioto w, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunko w udziału w postępowaniu składa takz e Jednolite Europejskie Dokumenty 

Zamo wienia dotyczące tych podmioto w. 

Zamawiający z ąda od wykonawcy, kto ry polega na zdolnos ciach lub sytuacji innych podmioto w 

na zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmioto w dokumento w wymienionych w pkt 8.5 SIWZ lit. a-i. 

8.8. W przypadku wspo lnego ubiegania się o zamo wienie przez Wykonawco w, Jednolity Europejski 

Dokument Zamo wienia składa kaz dy z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie. 

Dokument ten potwierdza spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w kto rym kaz dy z Wykonawco w wykazuje spełnianie warunko w 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (JEDZ nalez y złoz yc  wraz z ofertą) 

oraz przedstawienia w odniesieniu do tych podmioto w dokumento w wymienionych w pkt 8.7. 

Dokumenty wymienione w pkt 8.7 Wykonawca będzie zobowiązany złoz yc  w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie kro tszym niz  10 dni, okres lonym w wezwaniu 

wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 

8.9. Jez eli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumento w, okres lonych w 8.5: 
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a) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny ro wnowaz ny dokument wydany przez włas ciwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w kto rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; 

b) lit. b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto rym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, z e: 

 nie zalega z opłacaniem podatko w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo z e zawarł porozumienie z włas ciwym organem w sprawie spłat tych 

nalez nos ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych 

płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci. 

8.10. W przypadku oferty wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia 

(konsorcjum): 

a) w formularzu oferty nalez y wskazac  firmy (nazwy) wszystkich Wykonawco w wspo lnie 

ubiegających się o udzielenie zamo wienia, 

b) oferta musi byc  podpisana w taki sposo b, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawco w 

wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia. Osoba podpisująca ofertę musi 

posiadac  umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikac  z tres ci 

pełnomocnictwa załączonego do oferty - tres c  pełnomocnictwa powinna dokładnie 

okres lac  zakres umocowania, 

c) JEDZ składa kaz dy z wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w kto rym kaz dym z wykonawco w wskazuje spełnienie warunko w 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 

d) Dokumenty, o kto rych mowa w pkt 8.5 oraz w pkt 8.6 obowiązany będzie złoz yc  kaz dy 

z wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, 

e) Wszyscy Wykonawcy wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia będą ponosic  

odpowiedzialnos c  solidarną za wykonanie umowy, 

f) Wykonawcy wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia wyznaczą spos ro d sobie 

Wykonawcę kierującego (lidera), upowaz nionego do zaciągania zobowiązan , 

otrzymywania polecen  oraz instrukcji dla i w imieniu kaz dego, jak tez  dla wszystkich 

partnero w, 

g) Zamawiający moz e w ramach odpowiedzialnos ci solidarnej z ądac  wykonania umowy 

w całos ci przez lidera lub od wszystkich Wykonawco w wspo lnie ubiegających się 

o udzielenie zamo wienia łącznie lub kaz dego z osobna. 

8.11. W przypadku wykonawco w wykonujących działalnos c  w formie spo łki cywilnej postanowienia 

dotyczące oferty wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia 

(konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzez eniem, z e do odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego do złoz enia dokumento w, o kto rych mowa w pkt. 8.1. nalez y załączyc  (1) 

aktualne zas wiadczenie włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iz  

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatko w lub zas wiadczenie, z e uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie 

w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu (2) oraz aktualne zas wiadczenie włas ciwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczen  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, z e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne lub potwierdzenie, z e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego 

organu odrębnie dla kaz dego ze wspo lniko w. 

8.12. Zamawiający informuje, iz  na postawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich moz e z ądac  zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, jez eli tres c  informacji przekazanych 

przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamo wienia odpowiada zakresowi 

informacji, kto rych zamawiający wymaga poprzez z ądanie dokumento w zamawiający moz e 

odstąpic  od z ądania tych dokumento w od wykonawcy. 

8.13. Jez eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamo wienia, zamawiający moz e na kaz dym etapie postępowania wezwac  wykonawco w do 

złoz enia wszystkich lub niekto rych os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających, z e nie 

podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jez eli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, z e złoz one uprzednio os wiadczenia lub dokumenty nie są 

juz  aktualne, do złoz enia aktualnych os wiadczen  lub dokumento w. 

8.14. Dokument, o kto rym mowa w pkt. 8.5. lit. a, powinien byc  wystawiony nie wczes niej niz  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosko w o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. Dokumenty, o kto rych mowa w pkt. 8.5. lit. b-c, powinny byc  wystawione nie 

wczes niej niz  3 miesiące przed upływem tego terminu. 

8.15. Jez eli w kraju, w kto rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, kto rej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumento w, o kto rych mowa 

w pkt. 8.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio os wiadczenie wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo oso b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os wiadczenie osoby, 

kto rej dokument miał dotyczyc , złoz one przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego włas ciwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

8.16. W przypadku wątpliwos ci co do tres ci dokumentu złoz onego przez wykonawcę, zamawiający 

moz e zwro cic  się do włas ciwych organo w odpowiednio kraju, w kto rym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8.17. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kto rej dotyczy 

dokument wskazany w pkt. 8.5 lit. a, składa dokument, o kto rym mowa w pkt 8.9 lit. a, w zakresie 

okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jez eli w kraju, w kto rym 

miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dokument miał dotyczyc , nie wydaje się takich 

dokumento w, zastępuje się go dokumentem zawierającym os wiadczenie tej osoby złoz onym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego włas ciwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

8.18. Zamawiający wzywa wykonawcę, kto rego oferta została najwyz ej oceniona, do złoz enia 

w wyznaczonym, nie kro tszym niz  10 dni, terminie aktualnych na dzien  złoz enia os wiadczen  lub 

dokumento w potwierdzających okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP. 

8.19. Os wiadczenia, o kto rych mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajo w 

dokumento w, jakich moz e z ądac  zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu 

zamo wienia dotyczące wykonawcy i innych podmioto w, na kto rych zdolnos ciach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące 

podwykonawco w, składane są w oryginale. Dokumenty, o kto rych mowa w rozporządzeniu, inne 

niz  os wiadczenia, o kto rych mowa w zdaniu 1, składane są w oryginale lub kopii pos wiadczonej 

za zgodnos c  z oryginałem. Pos wiadczenia za zgodnos c  z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na kto rego zdolnos ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
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wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumento w, kto re kaz dego z nich dotyczą. 

8.20. Jez eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamo wienia, zamawiający moz e na kaz dym etapie postępowania wezwac  wykonawco w do 

złoz enia wszystkich lub niekto rych os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających, z e nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jez eli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, z e złoz one uprzednio os wiadczenia lub 

dokumenty nie są juz  aktualne, do złoz enia aktualnych os wiadczen  lub dokumento w. 

8.21. Jez eli wykonawca nie złoz ył os wiadczenia, o kto rym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 

os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumento w niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

os wiadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwos ci, zamawiający wzywa do ich złoz enia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjas nien  w terminie przez siebie wskazanym, chyba z e mimo ich złoz enia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjas nien  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania. 

8.22. Jez eli wykonawca nie złoz ył wymaganych pełnomocnictw albo złoz ył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złoz enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba z e mimo ich 

złoz enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaz nienie 

postępowania. 

8.23. Wykonawca nie jest obowiązany do złoz enia os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających 

okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jez eli zamawiający posiada 

os wiadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub moz e je uzyskac  za pomocą 

bezpłatnych i ogo lnodostępnych baz danych, w szczego lnos ci rejestro w publicznych. 

8.24. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępnos ci os wiadczen  lub dokumento w, o kto rych 

mowa w pkt. 8.3. i pkt. 8.5.-8.9. w formie elektronicznej pod okres lonymi adresami 

internetowymi ogo lnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę os wiadczenia lub dokumenty. 

8.25. W przypadku wskazania przez wykonawcę os wiadczen  lub dokumento w, o kto rych mowa w pkt. 

8.3. i pkt. 8.5.-8.9, kto re znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczego lnos ci os wiadczen  

lub dokumento w przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

zamawiający w celu potwierdzenia okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

PZP, korzysta z posiadanych os wiadczen  lub dokumento w, o ile są one aktualne. 

8.26. Jez eli tres c  informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie 

zamo wienia, o kto rym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy PZP, odpowiada zakresowi informacji, 

kto rych zamawiający wymaga poprzez z ądanie dokumento w, w szczego lnos ci o kto rych mowa 

w pkt 8.3 i pkt. 8.5.-8.9, zamawiający moz e odstąpic  od z ądania tych dokumento w od 

wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunko w udziału 

w postępowaniu lub kryterio w selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie 

informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na kto rych 

zdolnos ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP, 

w jednolitym europejskim dokumencie zamo wienia. 

8.27. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie 

zamo wienia, firm oraz adreso w wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamo wienia, okresu gwarancji i warunko w płatnos ci zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu os wiadczenie o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do tej 

samej grupy kapitałowej, o kto rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złoz eniem 
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os wiadczenia, wykonawca moz e przedstawic  dowody, z e powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

8.28. Wzo r os wiadczenia o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej, 

o kto rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP –stanowi załącznik Nr 8 Rozdział II SIWZ. 

8.29. Wykonawca na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich moz e z ądac  zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamo wienia z ąda od wykonawcy, kto ry polega na zdolnos ciach lub 

sytuacji innych podmioto w na zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmioto w dokumenty wymienione w § 5 pkt 1-9 ww. rozporządzenia.  

8.30. W przypadku dos wiadczenia Wykonawcy zdobytego w ramach konsorcjum lub spo łki cywilnej, 

nalez y wykazac  rzeczywiste zrealizowanie przez Wykonawcę częs ci lub całos c  zamo wienia  

w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

8.31. Zamawiający przed udzieleniem zamo wienia, wezwie Wykonawcę, kto rego oferta została 

najwyz ej oceniona, do złoz enia w wyznaczonym, nie kro tszym niz  10 dni, terminie aktualnych 

na dzien  złoz enia następujących dokumento w (w celu potwierdzenia spełniania przez 

oferowane dostawy wymagan  okres lonych przez Zamawiającego): 

a) zas wiadczenie niezalez nego podmiotu uprawnionego do kontroli jakos ci  

lub 

b) certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodnos c  lub sprawozdanie z badan   

przeprowadzonych przez tę jednostkę, 

potwierdzające/y, z e dostarczane produkty odpowiadają normie PN EN 303-5:2012 (lub 

ro wnowaz nej) - dla każdego rodzaju/ typu oferowanego kotła. 

8.32. Wykonawca moz e zamiast dokumento w, o kto rych mowa w pkt 8.30 i 8.31, złoz yc  ro wnowaz ne 

dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym pan stwie członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

8.33. Wykonawca, kto ry z przyczyn niezalez nych od niego, nie ma moz liwos ci uzyskania 

dokumento w, o kto rych mowa w pkt 8.30 i 8.31, moz e złoz yc  inne dokumenty dotyczące 

odpowiednio zapewnienia jakos ci lub s rodko w zarządzania s rodowiskowego, potwierdzające 

stosowanie przez wykonawcę s rodko w zapewnienia jakos ci zgodnych z wymaganymi normami 

zapewniania jakos ci lub s rodko w zarządzania s rodowiskowego ro wnowaz nych s rodkom 

wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania s rodowiskowego. 

9. Wymagania dotyczące wadium: 

9.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokos ci: 8 000,00 zł (osiem 

tysięcy 00/100 zł). 

9.2. Zamawiający przyjmuje, z e pomimo faktu iz  wadium nie zostało wymienione w art. 10a ust. 5 

ustawy PZP, to z art. 10a ust. 1 ustawy PZP wynika, z e wszelka komunikacja między 

zamawiającym, a wykonawcami (w tym tez  przekazanie wadium) ma miec  formę elektroniczną, 

zgodnie z opinią zawartą na stronie 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/37732/opinia-dot.-wadium-

elektronizacja-17.10.2018.pdf. 

9.3. W zalez nos ci od wyboru wykonawcy, wadium moz e byc  wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) Pieniądzu 

Wadium wniesione w pieniądzu nalez y wpłacic  wyłącznie przelewem na następujący 

rachunek Zamawiającego: Bank Spo łdzielczy w Kolbuszowej, nr rachunku 

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane 

konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty nalez y dołączyc  do oferty.  

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uwaz a się datę uznania s rodko w na koncie 

Zamawiającego; 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/37732/opinia-dot.-wadium-elektronizacja-17.10.2018.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/37732/opinia-dot.-wadium-elektronizacja-17.10.2018.pdf
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo-kredytowej, 

z tym z e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięz nym (oryginał dokumentu 

w formie elektronicznej); 

c) gwarancjach bankowych (oryginał dokumentu w formie elektronicznej); 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał dokumentu w formie elektronicznej); 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z po z n. zm.) (oryginał dokumentu w formie elektronicznej). 

Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi: 

 obejmowac  cały okres związania ofertą, 

 obejmowac  odpowiedzialnos c  za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, okres lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.  

Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierac  stwierdzenie, z e na kaz de pisemne 

z ądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu 

następuje jego bezwarunkowa wypłata w  pełnej wysokos ci bez jakichkolwiek zastrzez en .  

9.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych niz  pieniądz, pozostałych dopuszczalnych formach 

(okres lonych w pkt „b”, „c”, „d”, „e”) Zamawiający wymaga złoz enia wraz z ofertą oryginału 

dokumentu w formie elektronicznej na zasadach okres lonych w Instrukcji dla Wykonawco w – 

z zastrzez eniem, iz  będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oso b 

upowaz nionych przez wystawcę gwarancji/poręczenia do jego wystawienia. 

9.5. Zamawiający wymaga złoz enia dokumentu wadium w formie elektronicznej na zasadach 

okres lonych w Instrukcji dla Wykonawco w takz e w przypadku, gdy wadium nie jest wnoszone 

przez Wykonawcę, np. wadium wniesie osoba trzecia w imieniu wykonawcy lub gwarancję 

przes le do Zamawiającego bezpos rednio Gwarant/Poręczyciel. 

9.6. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niz  w pieniądzu jest Gmina Kolbuszowa. 

9.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewaz nieniu postępowania, z  wyjątkiem wykonawcy, kto rego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzez eniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 

9.8. Zgodnie z ww. artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jez eli wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o kto rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lez ących 

po jego stronie, nie złoz ył os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających okolicznos ci, 

o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, os wiadczenia, o kto rym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o kto rej mowa  

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak moz liwos ci wybrania oferty złoz onej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9.9. Wykonawcy, kto rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamo wienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, jez eli jego wniesienia z ądano.  

9.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, kto ry wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

9.11. Zamawiający z ąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, kto remu zwro cono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jez eli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

okres lonym przez zamawiającego.  

9.12. Jez eli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na kto rym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę.  
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9.13. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na kto re nalez y zwro cic  wadium 

wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z kto rego dokonano 

wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w podaniu 

numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie w formularzu oferty numeru konta w formacie 

IBAN. 

9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jez eli wykonawca, kto rego oferta została 

wybrana: 

a) odmo wił podpisania umowy w sprawie zamo wienia publicznego na warunkach okres lonych 

w ofercie; 

b) nie wnio sł wymaganego zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamo wienia publicznego stało się niemoz liwe z przyczyn 

lez ących po stronie wykonawcy. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

10.1. Ofertę sporządza się: 

a) w jednym egzemplarzu, 

b) z zachowaniem postaci elektronicznej, 

c) w oryginale, 

d) w formacie danych okres lonym w Rozporządzeniu Rady Ministro w z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnos ci, minimalnych wymagan  dla 

rejestro w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagan  dla systemo w teleinformatycznych. 

W szczego lnos ci Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .docx, 

.doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .XAdES, .PAdES .zip, .7Z. 

10.2. Ofertę podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza 

moz liwos c  złoz enia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. 

10.3. Ofertę podpisuje osoba upowaz niona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy okres loną w rejestrze lub innym dokumencie, włas ciwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy. 

10.4. Sposo b złoz enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu. 

10.5. Wykonawca moz e złoz yc  jedną ofertę. 

10.6. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złoz enia oferty wariantowej. 

10.7. Oferta powinna: 

a) zostac  sporządzona zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorami załączniko w; 

b) zawierac  wszystkie wymagane dane, informacje, dokumenty, os wiadczenia, załączniki 

o kto rych mowa w tres ci niniejszej SIWZ. 

10.8. Dokumenty, kto re nalez y dołączyc  do oferty. Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty 

dołączyc : 

a) Jednolity Europejski Dokument Zamo wienia w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ wraz z plikami stanowiącymi ofertę nalez y 

skompresowac  do jednego pliku archiwum (.ZIP). 

JEDZ nie nalez y odrębnie szyfrowac  i odrębnie przekazywac  Zamawiającemu np. e-mailem. 

b) Zobowiązanie do oddania zasobo w (w przypadku powoływania się na zasoby innego 

podmiotu), w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumento w 

składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumento w 

złoz onych wraz z ofertą, 

Pełnomocnictwo nalez y złoz yc  w 
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 oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub 

 notarialnie pos wiadczonej kopii pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

W przypadku składania oferty przez wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie 

zamo wienia oferty wspo lnej do oferty nalez y dołączyc  stosowne pełnomocnictwo 

reprezentowania wszystkich Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie 

zamo wienia, ewentualnie umowę o wspo łdziałaniu, z kto rej będzie wynikac  przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik moz e byc  ustanowiony do reprezentowania Wykonawco w 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

d) Dowo d wniesienia wadium w formie innej niz  pieniądz - w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

e) Formularz cenowy. 

10.9. Jez eli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału 

w postępowaniu lub innych dokumentach (np. poręczeniach, gwarancjach) kwoty będą 

wyraz ane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg s redniego kursu PLN  

w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurso w 

s rednich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia w DUUE. Jez eli tabela w tym dniu nie 

była publikowana pod uwagę zostanie wzięta pierwsza tabela opublikowana po dniu 

opublikowania ogłoszenia w DUUE. 

10.10. Wykonawca, aby wziąc  udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamo wienia 

publicznego musi posiadac  konto na ePUAP. W formularzu oferty, wypełnionym zgodnie ze 

wzorem – (Rozdział II SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podac  adres skrzynki ePUAP, na 

kto rym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

10.11. Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany: 

a) podpisac  ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

b) zapisac  ją w formacie .zip, 

c) zaszyfrowac  ofertę za pomocą dedykowanej aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania 

dostępnej na stronie systemu miniPortal. Szyfrowanie ofert zostało opisane w Instrukcji 

uz ytkownika systemu miniPortal, 

d) przesłac  do Zamawiającego za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP - 

Formularza złoz enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

10.12. Oferty nie moz na przekazywac  za pomocą e-mail. 

10.13. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamo wienia dostępne są na Lis cie wszystkich postępowan  na miniPortalu, stronie internetowej 

zamawiającego oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 

10.14. Maksymalny rozmiar pliko w przesyłanych za pos rednictwem dedykowanych formularzy do: 

złoz enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB. Aby dodac  więcej dokumento w, 

nalez y podpisac  je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresowac  do formatu .zip, 

a następnie załączyc  do formularza jako jeden załącznik. 

10.15. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąc  z niezachowania tych wymagan  będą 

obciąz ały Wykonawcę. 

10.16. Informacje dotyczące „tajemnicy przedsiębiorstwa”. 

a) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kto re Wykonawca zastrzez e jako 

„tajemnicę przedsiębiorstwa”, nalez y złoz yc  w osobnym, odpowiednio oznaczonym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną częs c  skompresowane do 

jednego pliku archiwum (.zip); 
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b) pliki powinny byc  odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym; 

c) Wykonawca nie moz e zastrzec informacji, o kto rych mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp 

(nazwy [firmy] oraz adresy wykonawco w, a takz e informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamo wienia, okresu gwarancji i warunko w płatnos ci zawartych w ofertach); 

d) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąc  z niezachowania tych wymagan  będą 

obciąz ały Wykonawcę. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

11.1. Składanie ofert. 

11.1.1. Wykonawca składa ofertę za pos rednictwem „Formularza do złoz enia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego ro wniez  na miniportalu do dnia 

02.07.2020 r. do godz. 10:00. 

11.1.2. Za datę przekazania oferty, wniosko w, zawiadomien , dokumento w elektronicznych, 

os wiadczen  lub elektronicznych kopii dokumento w lub os wiadczen  oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

11.1.3. O terminie złoz enia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie 

ePUAP. 

11.2. Zmiana i wycofanie złoz onej oferty. 

11.2.1. Wykonawca moz e jedynie przed upływem terminu do składania ofert zmienic  lub wycofac  

ofertę za pos rednictwem „Formularza do złoz enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego ro wniez  na miniPortalu. 

11.2.2. Sposo b zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji uz ytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

11.2.3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie moz e skutecznie dokonac  zmiany ani 

wycofac  złoz onej oferty. 

11.3. Otwarcie ofert. 

11.3.1. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający pobierze z Platformy ePUAP wszystkie 

zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim komputerze. 

11.3.2. Oferty będą zaszyfrowane do momentu upływu terminu otwarcia ofert. 

11.3.3. Z zawartos cią ofert nie moz na zapoznac  się przed upływem terminu ich otwarcia. 

11.3.4. Po upływie terminu otwarcia ofert miniPortal udostępni Zamawiającemu „klucz prywatny” 

za pomocą kto rego Zamawiający odszyfruje oferty. 

11.3.5. Otwarcie ofert następuje poprzez uz ycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza 

prywatnego”. 

11.3.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

ul. Obron co w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa – poko j nr 1. 

11.3.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyc  w sesji otwarcia ofert. 

11.3.8. Bezpos rednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc  na 

sfinansowanie zamo wienia. 

11.3.9. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawco w, a takz e 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamo wienia, okresu gwarancji i warunko w 

płatnos ci zawartych w ofertach. 

11.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

www.bip.kolbuszowa.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie zamo wienia; 

b) firm oraz adreso w wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamo wienia, okresu gwarancji i warunko w płatnos ci zawartych 

w ofertach. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny: 
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12.1. Cena musi byc  podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem nalez nego podatku VAT. 

Stawka podatku od towaro w i usług (VAT) okres lana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku towaro w i usług. 

12.2. Ceny jednostkowe nalez y wypełnic  wg załączonego do oferty Formularza cenowego. Formularz 

cenowy i formularz ofertowy nalez y wypełnic  z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. 

Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. Wartos c  całos ci 

zamo wienia nalez y obliczyc  jako sumę wartos ci poszczego lnych pozycji formularza cenowego. 

12.3. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym są cenami ryczałtowymi i zostaną ustalone 

na okres waz nos ci umowy i nie będą podlegały zmianom. 

12.4. Do wyliczonej kwoty nalez y doliczyc  obowiązujący podatek VAT. 

12.5. Wartos c  poszczego lnych pozycji nalez y obliczyc  jako iloczyn ceny jednostkowej i ilos ci 

jednostek. 

12.6. Wykonawca okres li ceny i wartos ci dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu 

cenowym. 

12.7. Cena ofertowa oraz ceny podane w formularzu cenowym powinny zawierac  wszystkie 

zobowiązania w tym koszty bezpos rednie, koszty pos rednie oraz zysk i powinny uwzględniac  

wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, itp., włącznie z podatkiem od towaro w i usług (VAT). 

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalnos ci gospodarczej nalez y uwzględnic  

wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. 

12.8. Jez eli złoz ona zostanie oferta, kto rej wybo r prowadzic  będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaro w i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspo lnotowego nabycia towaro w, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaro w i usług, kto ry miałby obowiązek 

wpłacic  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.9. Badanie raz ąco niskiej ceny 

12.9.1. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niz sza o co najmniej 30% od: 

a) wartos ci zamo wienia powiększonej o nalez ny podatek od towaro w i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub s redniej 

arytmetycznej cen wszystkich złoz onych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjas nien , o kto rych mowa w art. 90 ust. 1. ustawy PZP, chyba z e rozbiez nos c  wynika 

z okolicznos ci oczywistych, kto re nie wymagają wyjas nienia; 

b) wartos ci zamo wienia powiększonej o nalez ny podatek od towaro w i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okolicznos ci, kto re nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczego lnos ci istotnej zmiany cen rynkowych, 

Zamawiający moz e zwro cic  się o udzielenie wyjas nien , o kto rych mowa w art. 90 ust. 1. ustawy 

PZP. 

12.9.2. Jez eli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne częs ci składowe wydają się raz ąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamo wienia i budzą wątpliwos ci zamawiającego co do moz liwos ci 

wykonania przedmiotu zamo wienia zgodnie z wymaganiami okres lonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepiso w, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjas nien , w tym złoz enie dowodo w, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 

w szczego lnos ci w zakresie: 

a) oszczędnos ci metody wykonania zamo wienia, wybranych rozwiązan  technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunko w wykonywania zamo wienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalnos ci projektu wykonawcy, koszto w pracy, kto rych wartos c  przyjęta 

do ustalenia ceny nie moz e byc  niz sza od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiso w ustawy z dnia 

10 paz dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2177 z po z n. zm.); 
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b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepiso w; 

c) wynikającym z przepiso w prawa pracy i przepiso w o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w kto rym realizowane jest zamo wienie; 

d) wynikającym z przepiso w prawa ochrony s rodowiska; 

e) powierzenia wykonania częs ci zamo wienia podwykonawcy. 

12.9.3. Obowiązek wykazania, z e oferta nie zawiera raz ąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

12.9.4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, kto ry nie udzielił wyjas nien  lub jez eli dokonana 

ocena wyjas nien  wraz ze złoz onymi dowodami potwierdza, z e oferta zawiera raz ąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamo wienia. 

13. Termin związania ofertą 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moz e przedłuz yc  termin związania 

ofertą, z tym, z e zamawiający moz e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwro cic  się do wykonawco w o wyraz enie zgody na przedłuz enie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuz szy jednak niz  60 dni. 

13.4. Odmowa wyraz enia zgody, o kto rej mowa w pkt 13.3. nie powoduje utraty wadium. 

13.5. Przedłuz enie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuz eniem 

okresu waz nos ci wadium albo, jez eli nie jest to moz liwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłuz ony okres związania ofertą. Jez eli przedłuz enie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłuz enia dotyczy jedynie wykonawcy, kto rego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

13.6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP zamawiający odrzuci ofertę, jez eli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o kto rej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłuz enie terminu związania 

ofertą. 

14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

14.1. Numer referencyjny postępowania podano na stronie tytułowej SIWZ. 

14.2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED, ID postępowania lub Numerem 

referencyjnym postępowania. 

14.3. Sposo b komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert - 

informacje dotyczące złoz enia oferty znajdują się w SIWZ częs ci: Opis sposobu 

przygotowywania ofert): 

14.3.1. ePUAP (skrytka ePUAP, w oparciu o kto rą Zamawiający będzie się kontaktował 

z Wykonawcami: /dx1vjf839g/skrytkaESP) i miniPortal: 

a) Wykonawca zamierzający wziąc  udział w postępowaniu o udzielenie zamo wienia 

publicznego, musi posiadac  (aktualne/aktywne) konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do komunikacji; 

b) W postępowaniu o udzielenie zamo wienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami w szczego lnos ci składanie innych niz  oferta, os wiadczen , wniosko w 

zawiadomien  oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pos rednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji); 

c) Dokumenty elektroniczne, os wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumento w lub 

os wiadczen  składane są przez Wykonawcę za pos rednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki; 
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d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumento w 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumento w i os wiadczen  oraz informacji 

przekazywanych przy ich uz yciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP; 

e) Maksymalny rozmiar pliko w przesyłanych za pos rednictwem dedykowanych formularzy 

do: złoz enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB. Aby dodac  więcej 

dokumento w, nalez y podpisac  je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

skompresowac  do formatu .zip, a następnie załączyc  do formularza jako jeden załącznik; 

f) Za datę przekazania wniosko w, zawiadomien , dokumento w elektronicznych, os wiadczen  

lub elektronicznych kopii dokumento w lub os wiadczen  oraz innych informacji przyjmuje 

się datę ich przekazania na ePUAP; 

g) Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 

27 czerwca 2017 r. w sprawie uz ycia s rodko w komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumento w elektronicznych okres la niezbędne wymagania 

umoz liwiające pracę na Miniportalu tj.: 

 dysponowanie przez uz ytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do 

sieci Internet; system dostępny jest za pos rednictwem następujących przeglądarek 

internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji 

15, Google Chrome od wersji 20; Aplikacja działa tylko na platformie Windows 

i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzen  mobilnych oraz 

Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalnos ci systemu miniPortal moz e byc  

ograniczony. 

 połączenie z siecią Internet; 

 w celu korzystania z funkcjonalnos ci w zakresie szyfrowania ofert niezbędne jest 

pobranie aplikacji do szyfrowania ofert: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx; 

 wszelkie operacje odwołują się do czasu serwera i dane zapisywane są 

z dokładnos cią co do setnej częs ci sekundy. 

h) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania 

czasu odbioru danych: 

 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnos cią co do setnej częs ci sekundy, 

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. 

Powyz sze wymagania opracowano na podstawie Regulaminu korzystania z systemu 

miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx. W przypadku rozbiez nos ci 

pomiędzy SIWZ a Regulaminem przyjmuje się prymat przedmiotowego Regulaminu; 

i) Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 

27 czerwca 2017 r. w sprawie uz ycia s rodko w komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumento w elektronicznych okres la niezbędne wymagania 

umoz liwiające pracę na ePUAP: 

 dysponowanie przez uz ytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do 

sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Microsoft Internet Explorer od wersji 

9.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20 

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx
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 połączenie z siecią Internet; 

 posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania 

dokumento w o kto rych mowa w art. 10a. ust. 5 ustawy PZP. 

14.3.2. email - nie dotyczy składania ofert: 

a) Zamawiający dopuszcza ro wniez  moz liwos c  składania dokumento w elektronicznych, 

os wiadczen  lub elektronicznych kopii dokumento w lub os wiadczen  za pomocą poczty 

elektronicznej na adres email: zamo wienia.publiczne@ekolbuszowa.pl. 

b) Za datę przekazania wniosko w, zawiadomien , dokumento w elektronicznych, os wiadczen  

lub elektronicznych kopii dokumento w lub os wiadczen  oraz innych informacji pocztą 

email przyjmuje się datę okres loną przez serwer Zamawiającego. 

c) Wszelkie operacje opierają się o czas serwera Zamawiającego. 

d) Zamawiający okres la niezbędne wymagania umoz liwiające uz ywanie poczty 

elektronicznej: 

 dysponowanie przez uz ytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do 

sieci Internet, 

 oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej i program słuz ący do redagowania, 

wysyłania i odbioru e-maili, 

 połączenie z siecią Internet. 

14.4. Uwaga: Sposo b sporządzenia dokumento w elektronicznych, os wiadczen  lub elektronicznych 

kopii dokumento w lub os wiadczen  musi byc  zgodny z wymaganiami okres lonymi 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministro w z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uz ycia s rodko w 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumento w elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich moz e z ądac  

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

14.5. Zamawiający okres lając dopuszczalne formaty danych w jakich mogą zostac  przedłoz one 

dokumenty korzysta z katalogu formato w wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 

Rady Ministro w z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnos ci, 

minimalnych wymagan  dla rejestro w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagan  dla systemo w teleinformatycznych. W szczego lnos ci Zamawiający 

dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .XAdES, 

.PAdES .zip, .7Z. 

14.6. Informacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego odnoszące się do wszystkich 

dokumento w elektronicznych o kto rych mowa w SIWZ: 

14.6.1. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie uz ycia s rodko w komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamo wienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumento w 

elektronicznych okres la dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

jako: 

 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywac  formatem PAdES, 

 dopuszcza się podpisanie dokumento w w formacie innym niz  „pdf”, wtedy nalez y uz yc  

formatu XAdES. 

14.6.2. Podpis elektroniczny musi byc  wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 

będącego podmiotem s wiadczącym usługi certyfikacyjne np. jednego z wymienionych na 

stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji https://www.nccert.pl/index.htm. 

14.6.3. Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące identyfikacji elektronicznej za pomocą 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego stanowią przedmiot regulacji Ustawy z dnia 

5 wrzes nia 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

mailto:zamówienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
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w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 

23 lipca 2014 r. 

14.6.4. W s wietle przepiso w ww. ustawy dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty 

udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru 

Narodowego Centrum Certyfikacji. Lista tych podmioto w dostępna jest na stronie 

www.nccert.pl. 

14.6.5. „Kwalifikowany podpis elektroniczny” nie jest toz samy z „podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP” (arg. z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 paz dziernika 

2016r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 

14.6.6. W oparciu o brzmienie art. 10a ust. 5 ustawy PZP Zamawiający wskazuje, z e oferty, 

os wiadczenia i JEDZ podpisane profilem zaufanym są traktowane jak złoz one w niewłas ciwej 

formie. 

14.7. Os wiadczenia podmioto w składających ofertę wspo lnie oraz podmioto w udostępniających 

potencjał składane na formularzu JEDZ powinny miec  formę dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kaz dego z nich w zakresie 

w jakim potwierdzają okolicznos ci, o kto rych mowa w tres ci art. 22 ust. 1 ustawy PZP.  

14.7.1. Analogiczny wymo g dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a 

ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

14.7.2. Obowiązek złoz enia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym dotyczy ro wniez  JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

PZP. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

14.8. Wyjas nienie tres ci SIWZ. 

14.8.1. Wykonawca moz e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci Specyfikacji Istotnych 

Warunko w Zamo wienia (SIWZ). 

14.8.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą, w tym zadawanie pytan  jak i udzielanie 

odpowiedzi będzie odbywała się za pomocą Formularza do komunikacji dostępnego na 

ePUAP, miniPortalu lub za pomocą poczty elektronicznej. 

14.8.3. Komunikacja w tym zakresie nie wymaga podpisywania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (art. 10a ust. 5 ustawy PZP) 

14.8.4. Zamawiający w celu usprawnienia procesu udzielania wyjas nien  i odpowiedzi na pytania, 

wnosi o przekazywanie na adres poczty elektronicznej pytan  w wersji edytowalnej. 

14.8.5. Zamawiający jest obowiązany udzielic  wyjas nien  niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, z e wniosek o wyjas nienie 

tres ci specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia wpłynął do zamawiającego nie po z niej 

niz  do kon ca dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

14.8.6. Jez eli wniosek o wyjas nienie tres ci specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o kto rym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP lub dotyczy 

udzielonych wyjas nien , zamawiający moz e udzielic  wyjas nien  albo pozostawic  wniosek bez 

rozpoznania. 

14.8.7. Przedłuz enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o kto rym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP. 

14.8.8. Tres c  pytan  wraz z wyjas nieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, kto rym przekazał 

specyfikację istotnych warunko w zamo wienia, bez ujawniania z ro dła zapytania oraz 

zamieszcza na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl 

14.8.9. Zamawiający moz e ro wniez  przekazac  Wykonawcom tres c  pytan  wraz z wyjas nieniami za 

pos rednictwem ePUAP, miniPortalu lub za pomocą poczty elektronicznej. 

14.8.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moz e przed upływem terminu składania ofert 

zmienic  tres c  specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia. Zmianę tres ci specyfikacji 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl 

http://www.nccert.pl/
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14.8.11. W przypadku rozbiez nos ci pomiędzy tres cią SIWZ, a tres cią wyjas nienia, jako obowiązującą 

nalez y przyjąc  tres c  pisma zawierającego po z niejsze os wiadczenie Zamawiającego. 

14.8.12. Jez eli w wyniku zmiany tres ci specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia nieprowadzącej 

do zmiany tres ci ogłoszenia o zamo wieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuz a termin składania ofert i informuje o tym 

wykonawco w, kto rym przekazano specyfikację istotnych warunko w zamo wienia, oraz 

zamieszcza informację na swojej stronie internetowej. 

14.9. Do porozumiewania się z Wykonawcami upowaz nione są następujące osoby: 

14.9.1. w sprawach merytorycznych: 

a) Arnold Stempak, tel. +48 787 821 023, e-mail: zamo wienia.publiczne@ekolbuszowa.pl; 

b) Kazimierz Kret, tel. +48 17 22 71 333, wew. 340, e-mail: 

zamo wienia.publiczne@ekolbuszowa.pl. 

14.9.2. w zakresie procedury przetargowej: 

a) Maciej Gędłek, tel. +48 516 095 872, e-mail: zamo wienia.publiczne@ekolbuszowa.pl; 

b) Monika Fryzeł, Dawid Poborca – Referat Zamo wien  Publicznych, tel. +48 17 22 71 333, 

wew. 350, e-mail: zamo wienia.publiczne@ekolbuszowa.pl.  

w godzinach pracy Zamawiającego. 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

15.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja.  

15.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawco w wyjas nien  dotyczących 

tres ci złoz onych ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy PZP.  

15.3. Zamawiający poprawi w teks cie oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodnos ci oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w tres ci oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, kto rego oferta została poprawiona – zgodnie 

z art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 

15.4. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 

a) Cena brutto zamo wienia – 60,00%; 

b) Czas usunięcia awarii/nieprawidłowos ci - 10,00%; 

c) Parametry urządzen  i wydłuz enie okresu gwarancji na urządzenia - 30,00%. 

Sposo b oceny ofert w kryterium Cena brutto zamówienia. Ofertom zostaną przyznane 

punkty proporcjonalnie, wg wzoru: 

PC=[CN/CR x 60%] x 100 

PC – liczba punkto w badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamo wienia 

CN – najniz sza oferowana cena brutto zamo wienia. 

CR – cena brutto zamo wienia oferty rozpatrywanej. 

15.5. Sposo b oceny ofert w kryterium: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości (CR): 

15.5.1. W przedmiotowym kryterium ocenie podlegac  będzie czas usunięcia 

awarii/nieprawidłowos ci zaoferowany przez Wykonawcę.  

15.5.2. Maksymalny czas usunięcia awarii/nieprawidłowości, kto ry moz e zaoferowac  

Wykonawca, wynosi 72 godziny licząc od daty zgłoszenia. 

15.5.3. Ofertom zostaną przyznane punkty (CR), wg poniz szej tabeli: 

Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od 

momentu zgłoszenia 

Liczba punktów możliwa do uzyskania 

0-10,00 

poniz ej lub ro wny 24 godzin  10,00 

powyz ej 24 do 48 godzin włącznie  5,00 

powyz ej 48 do 72 godzin włącznie  0,00 

mailto:zamówienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
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Uwaga 1: Zaproponowany maksymalny czas usunięcia awarii/nieprawidłowos ci wynosi 72 godziny. 

W przypadku zaproponowania dłuz szego czasu usunięcia awarii/nieprawidłowos ci oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 

Uwaga 2: W przypadku zaproponowania czasu usunięcia awarii/nieprawidłowos ci kro tszego niz  

24 godziny punkty zostaną przyznane jak za czas 24 godzin (10,00 pkt), a do umowy zostanie wpisany 

zaproponowany w ofercie czas usunięcia awarii/nieprawidłowos ci.  

15.6. Sposo b oceny ofert w kryterium: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na 

urządzenia (PG). 

15.6.1. W przedmiotowym kryterium ocenie podlegac  będą parametry zaoferowanych urządzen  oraz 

wydłuz enie okresu gwarancji na zamontowane urządzenia przy załoz onym w SIWZ 

minimalnym okresie gwarancji na urządzenia.  

15.6.2. Ofertom zostaną przyznane punkty (PG2), wg poniz szej tabeli:  

Lp. Parametry zaoferowanych kotłów na biomasę 

(sprawność i emisyjność kotłów na biomasę) oraz okres 

gwarancji na urządzenia  

Liczba punktów 

możliwa do uzyskania 

0-30,00 

1 Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń 

dla paliwa zalecanego  

PM mg/m³  

2,50 

w przedziale (33, 40>  

powyz ej 33 do 40 włącznie 
0,00 

33 włącznie i poniz ej 2,50 

2 Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń 

dla paliwa zalecanego  

OGC mg/m³ 

2,50 

powyz ej lub ro wne 10 0,00 

poniz ej 10 2,50 

3 Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń 

dla paliwa zalecanego  

CO mg/m³ 

2,50 

powyz ej lub ro wne 300 0,00 

poniz ej 300 2,50 

4 Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń 

dla paliwa zalecanego  

NOx mg/m³ 

2,50 

powyz ej lub ro wne 170 0,00 

poniz ej 170 2,50 

5 Sezonowa efektywność energetyczna 7,00 

poniz ej lub ro wne 79 0,00 

w przedziale (79, 85>  

powyz ej 79 do 85 włącznie 
7,00 

6 Gwarancja na kocioł na biomasę 13,00 

Gwarancja na kaz dy kocioł na biomasę 10 lat 13,00 

Gwarancja na kaz dy kocioł na biomasę 9 lat 10,40 

Gwarancja na kaz dy kocioł na biomasę 8 lat 7,80 

Gwarancja na kaz dy kocioł na biomasę 7 lat 5,20 

Gwarancja na kaz dy kocioł na biomasę 6 lat 2,60 

Gwarancja na kaz dy kocioł na biomasę 5 lat 0,00 

Uwaga 1:  
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 Wykonawca, kto ry zaoferuje gwarancję na urządzenia dłuz szą niz  10 lat otrzyma 13,00 pkt 

w przedmiotowym kryterium częs ciowym. 

 Brak podania okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkro tszego 

dopuszczalnego okresu gwarancji na urządzenia, tj. 5 lat. 

 W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach lub dniach Zamawiający przeliczy ten okres 

na lata i przyzna punktacje za kaz dy zaoferowany zakon czony rok gwarancji, czyli np. dla 61 m-cy 

zostanie przyznana liczba punkto w jak za 5 lat, czyli 0,00 pkt. 

Uwaga 2: Zaproponowana minimalna sprawnos c  kotła na biomasę - zgodna z normą dla 5 klasy. 

W przypadku zaproponowania mniejszej sprawnos ci oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako 

niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 

Uwaga 3: W przypadku zaoferowania kotło w na biomasę o ro z nej emisyjnos ci PM, OGC, CO, NOx, przy 

ocenie kryterium będzie brana pod uwagę najwyz sza zaproponowana emisyjnos c  PM, OGC, CO, NOx 

kotła. 

Uwaga 4: W przypadku zaoferowania kotło w na biomasę o ro z nej sezonowej efektywnos ci 

energetycznej przy ocenie kryterium będzie brana pod uwagę najniz sza zaproponowana efektywnos c  

kotła. 

15.7. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta kto ra uzyska najwyz szą liczbę punkto w (P), będącą 

sumą punkto w przyznanych w poszczego lnych kryteriach: P=PC+CR+PG(…). 

15.8. Jez eli nie moz na wybrac  najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, z e dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryterio w oceny ofert, zamawiający spos ro d tych ofert 

wybiera ofertę z najniz szą ceną, a jez eli zostały złoz one oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

wzywa wykonawco w, kto rzy złoz yli te oferty, do złoz enia w terminie okres lonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferowac  cen wyz szych niz  zaoferowane w złoz onych ofertach. 

15.9. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawco w o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jez eli jest miejscem wykonywania działalnos ci wykonawcy, 

kto rego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jez eli są miejscami wykonywania działalnos ci wykonawco w, kto rzy 

złoz yli oferty, a takz e punktację przyznaną ofertom w kaz dym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację. 

Zamawiający udostępnia tę informację na stronie internetowej: www.kolbuszowa.pl; 

b) wykonawcach, kto rzy zostali wykluczeni, 

W przypadkach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, (tzw. samooczyszczenie) 

informacja, o wykonawcach, kto rzy zostali wykluczeni, zawiera wyjas nienie powodo w, dla 

kto rych dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za 

niewystarczające; 

c) wykonawcach, kto rych oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o kto rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku ro wnowaz nos ci 

lub braku spełniania wymagan  dotyczących wydajnos ci lub funkcjonalnos ci; 

d) uniewaz nieniu postępowania; Zamawiający udostępnia tę informację na stronie 

internetowej: www.bip.kolbuszowa.pl 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

16.1. Z wykonawcą, kto ry złoz y najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, kto rej wzo r 

stanowi Rozdział IV specyfikacji. 

16.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamo wienia publicznego, z zastrzez eniem art. 183 

ustawy PZP, w terminie nie kro tszym niz  10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

http://www.kolbuszowa.pl/
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najkorzystniejszej oferty, jez eli zawiadomienie to zostało przesłane przy uz yciu s rodko w 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jez eli zostało przesłane w inny sposo b – w przypadku 

zamo wien , kto rych wartos c  jest ro wna lub przekracza kwoty okres lone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

16.3. Jez eli oferta wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, została wybrana, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamo wienia publicznego pod rygorem stwierdzenia 

uchylania się od podpisania umowy nalez y przedłoz yc  Zamawiającemu umowę regulującą 

wspo łpracę tych wykonawco w. W przypadku nie przełoz enia przedmiotowej umowy 

zastosowanie będą miały zapisy art. 94 ust. 3 ustawy PZP oraz art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP. 

16.4. Zamawiający moz e zawrzec  umowę w sprawie zamo wienia publicznego przed upływem 

termino w, o kto rych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, jez eli w postępowaniu o udzielenie 

zamo wienia w trybu przetargu nieograniczonego złoz ono tylko jedną ofertę. 

16.5. Przed podpisaniem umowy na przyznane zamo wienie wykonawca wniesie wymagane w SIWZ 

zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek. 

16.6. Jez eli oferta wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, została wybrana, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamo wienia publicznego pod rygorem stwierdzenia 

uchylania się od podpisania umowy nalez y przedłoz yc  Zamawiającemu umowę regulującą 

wspo łpracę tych wykonawco w. W przypadku nie przełoz enia przedmiotowej umowy 

zastosowanie będą miały zapisy art. 94 ust. 3 ustawy PZP oraz art. 46 ust. 5 pkt. 3 ustawy PZP. 

16.7. Umowa w sprawie zamo wienia publicznego zostanie zawarta w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

16.8. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni wymagan  formalnych zawartych w niniejszej SIWZ 

dotyczących podpisania umowy, w szczego lnos ci: 

a) nie przedłoz y zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, 

b) nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania 

umowy, 

Zamawiający wyznaczy ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumento w formalnych 

wskazanych tres cią SIWZ lub termin podpisania umowy. 

16.9. Gdy Wykonawca nie wypełni wymagan  formalnych lub nie stawi się w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy, Zamawiający ma prawo uznac , z e 

wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamo wienia publicznego. 

16.10. Jez eli wykonawca, kto rego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamo wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalez ytego wykonania 

umowy, zamawiający moz e wybrac  ofertę najkorzystniejszą spos ro d pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba z e zachodzą przesłanki uniewaz nienia 

postępowania, o kto rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

17.1. Zamawiający z ąda od wykonawcy zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie słuz y pokryciu roszczen  z tytułu niewykonania lub 

nienalez ytego wykonania umowy.  

17.2. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy ustala się w wysokos ci 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

17.3. Zabezpieczenie moz e byc  wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) Pieniądzu; 

 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spo łdzielczym w Kolbuszowej, numer 

rachunku 09 9180 0008 2001 0001 7792 0005. 
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 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moz e wyrazic  zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 Jez eli 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 kto rym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo-kredytowej, 

z tym z e zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięz nym (oryginał); 

c) gwarancjach bankowych(oryginał); 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych(oryginał); 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci 

(oryginał). 

17.4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie moz e byc  wnoszone ro wniez : 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo-

kredytowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartos ciowych emitowanych przez Skarb 

Pan stwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres lonych w  przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawo w. 

17.5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moz e dokonac  zmiany formy  zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o kto rych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. 

17.6. Za zgodą zamawiającego wykonawca moz e dokonac  zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o kto rych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 

17.7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłos ci zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokos ci. 

17.8. Jez eli okres na jaki ma zostac  wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

kro tszy niz  5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłuz enia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

17.9. W przypadku nieprzedłuz enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpo z niej na 30 dni 

przed upływem terminu waz nos ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niz  w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata taka następuje nie po z niej niz  

w ostatnim dniu waz nos ci dotychczasowego zabezpieczenia. 

17.10. W przypadku przedłuz enia terminu zakon czenia zamo wienia poza okres obowiązywania 

wniesionego zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, wykonawca jest zobowiązany 

przedłuz yc  termin obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia lub wnies c  nowe 

zabezpieczenie na przedłuz ony okres obowiązywania umowy. 

17.11. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo wienia 

i uznania przez zamawiającego za nalez ycie wykonane. 

17.12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen  z tytułu rękojmi za wady nie moz e przekraczac  

30% wysokos ci zabezpieczenia i jest zwracana nie po z niej niz  w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego: 
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18.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy kto rego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamo wienia publicznego na warunkach okres lonych we wzorze umowy stanowiącym 

Rozdział IV SIWZ. 

18.2. Zakres s wiadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toz samy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

18.3. Opro cz przypadko w, o kto rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP i innych przypadko w 

wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza moz liwos c  wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do tres ci oferty, na podstawie kto rej dokonano wyboru Wykonawcy.  

18.3.1. Termin realizacji zamo wienia umowy moz e ulec zmianie w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku zawieszenia realizacji dostaw i ich wykonania przez Zamawiającego, 

b) w przypadku będącego wynikiem wystąpienia okolicznos ci niezalez nej od stron, kto re było 

niemoz liwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i kto remu nie moz na było 

zapobiec mimo dochowania nalez ytej starannos ci, 

c) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunko w pogodowych niepozwalających na 

wykonanie zamo wienia w terminie, 

d) w przypadku będącym wynikiem wystąpienia Siły Wyz szej, to znaczy niezalez nego od 

stron losowego zdarzenia zewnętrznego, kto remu nie moz na było zapobiec mimo 

dochowania nalez ytej starannos ci przez strony, 

e) w przypadku zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Wspo łfinansującą w zakresie termino w 

(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokos ci i warunko w płatnos ci 

dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, 

f) w przypadku wystąpienia niezalez nych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 

wpływających na realizację przedmiotu zamo wienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

np. wynikające z przebudowy lub remontu budynko w lub innych zmian technicznych  

w lokalizacjach Inwestycji, 

g) w przypadku wystąpienia okolicznos ci niezalez nych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji Przedmiotu Umowy, w szczego lnos ci np. czasowy brak na rynku urządzen , 

kto re były zaoferowane w ofercie. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnic  

Zamawiającemu wczes niejsze zapewnienie dostawy od producenta lub sprzedawcy. 

 w wymienionych powyz ej przypadkach termin realizacji moz e ulec wydłuz eniu o czas 

trwania okolicznos ci stanowiących przeszkody w realizacji umowy (w tym o okres 

niezbędny do przywro cenia warunko w umoz liwiających włas ciwą i zgodną ze sztuką 

techniczną realizację prac). Czas trwania okolicznos ci winien byc  odnotowany 

w stosownych protokołach oraz zatwierdzony przez Zamawiającego; 

h) w przypadku konieczności zmiany dopuszcza się możliwość zwiększenia/zmniejszenia 

ilości poszczególnych instalacji w przypadku zgłoszeń do projektu dodatkowych 

uczestników / rezygnacji z projektu uczestników. 

Wyliczenie wynagrodzenia:  

 Zwiększenie wartości zamówienia nastąpi poprzez przeliczenie wartości pojedynczej 

dodatkowej instalacji (wg. rodzaju) określonej w ofercie Wykonawcy i ilości 

dodatkowych instalacji. 

 Zmniejszenie wartości zamówienia nastąpi poprzez przeliczenie wartości 

pojedynczej niewykonanej instalacji (wg. rodzaju) określonej w ofercie Wykonawcy i 

ilości niewykonanych instalacji. 

18.3.2. Wynagrodzenie Wykonawcy okres lone w umowie moz e ulec zmianom w następujących 

przypadkach: 

a) rezygnacji z częs ci zamo wienia, jes li taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznos ci, kto rych nie moz na było 
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przewidziec  w chwili zawarcia umowy - o wartos c  niezrealizowanego zakresu 

(niewykonanych rodzajo w i liczby instalacji); 

b) zmiany liczby (zmniejszenia lub zwiększenia) poszczego lnych rodzajo w Instalacji 

w poro wnaniu z zestawieniem ujętym w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do 

oferty, jes li taka zmiana: 

 jest niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

 jest wynikiem rezygnacji mieszkan co w (odbiorco w ostatecznych) z Projektu,  

 jest wynikiem braku technicznej lub prawnej moz liwos ci wykonania danej instalacji, 

 jest wynikiem pozyskania nowych uczestniko w projektu (odbiorco w ostatecznych) 

 jest wynikiem zmiany typu lub parametru instalacji montowanej u mieszkan ca 

(odbiorcy ostatecznego, a zmiana wynika z dokumentacji technicznej wykonawczej).  

 Zmiany są moz liwe w ramach rodzajo w Instalacji ujętych w ofercie, pod warunkiem 

wczes niejszego uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym - o ile Zamawiający wystąpi o taką zgodę. 

18.3.3. Inne zmiany: 

a) strony dopuszczają zmianę lokalizacji dostawy Instalacji w trakcie realizacji zamo wienia, 

jes li taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Moz e 

to nastąpic , gdy w trakcie realizacji zamo wienia okaz e się, z e nie ma moz liwos ci montaz u 

Instalacji danego typu i o danych parametrach w danej lokalizacji (nieruchomos ci), a montaz  

tej Instalacji będzie moz liwy w innej lokalizacji (nieruchomos ci nalez ącej do innego 

uczestnika projektu –ostatecznego odbiorcy projektu); 

b) strony dopuszczają w trakcie realizacji zamo wienia zmianę liczby poszczego lnych rodzajo w 

Instalacji (zmniejszenie lub zwiększenie) w poro wnaniu z zestawieniem ujętym w ofercie 

Wykonawcy, jes li taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy. Moz e to nastąpic  w sytuacji, gdy nie będzie moz liwa dostawa Instalacji danego typu 

i o danych parametrach (np. z powodo w technicznych lub z uwagi na rezygnacje odbiorco w 

ostatecznych z udziału w Projekcie), ale pozyskani zostaną uczestnicy Projektu chętni na 

Instalacje innego typu i o innych parametrach (w ramach rodzajo w Instalacji ujętych 

w ofercie Wykonawcy), pod warunkiem wczes niejszego uzyskania przez Zamawiającego 

zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - o ile Zamawiający 

wystąpi o taką zgodę; 

c) strony dopuszczają zmiany w zakresie doboru poszczego lnych urządzen  wchodzących  

w skład Instalacji wynikające z błędo w w dokumentacji niemoz liwych do stwierdzenia przy 

załoz eniu dochowania nalez ytej starannos ci Zamawiającego; 

d) w przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia zostały 

wycofane z produkcji lub obrotu albo są niedostępne dla Wykonawcy z przyczyn od niego 

niezalez nych strony dopuszczają, po uzgodnieniu, dostarczenie materiało w lub urządzen   

o parametrach ro wnowaz nych bądz  lepszych - jez eli nie prowadzi to do zwiększenia 

wynagrodzenia; 

e) zmiana spowodowana Siłą Wyz szą uniemoz liwiającą wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z SIWZ; 

f) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

 powierzenie podwykonawcom innej częs ci prac niz  wskazana w ofercie Wykonawcy, 

 zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji prac, 

 powierzenie częs ci zamo wienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamo wienia, 

pomimo niewskazania w postępowaniu z adnej częs ci zamo wienia przeznaczonej do 

wykonania w ramach podwykonawstwa,  

- o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; 
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g) w zakresie personelu Wykonawcy, po udokumentowaniu posiadanych kwalifikacji 

zawodowych, uprawnien  proponowanego kandydata nie niz szych niz  okres lone jako 

wymagane w SIWZ, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyraz oną na pis mie, akceptującą 

kandydata na dane stanowisko; 

h) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatnos ci na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu albo na skutek zmian w budz ecie 

Zamawiającego; 

i) w przypadku zmiany terminu wykonania zamo wienia mogą ulec zmianie terminy 

odstąpienia od umowy. 

18.4. Postanowienia zawarte w pkt 18.3. stanowią katalog zmian, na kto re Zamawiający moz e wyrazic  

zgodę. Nie stanowią jednoczes nie zobowiązania do wyraz enia takiej zgody. 

18.5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 

a) zmiana danych teleadresowych, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana  

nr rachunku bankowego), 

c) zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac 

przez Wykonawcę. 

18.6. Strona, kto ra występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyz ej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 

Wszelkie zmiany umowy dla swej waz nos ci wymagają sporządzenia stosownego protokołu 

koniecznos ci, kto ry winien byc  podpisany przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez 

strony umowy. 

18.7. Zmiana postanowien  zawartej umowy moz e nastąpic  za zgodą obu stron wyraz oną na pis mie  

w postaci aneksu, pod rygorem niewaz nos ci takiej zmiany. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia: 

19.1. Wykonawca moz e w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowac  

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnos ci podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynnos ci, do kto rej jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na kto re nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 

W przypadku uznania zasadnos ci przekazanej informacji zamawiający powtarza czynnos c  albo 

dokonuje czynnos ci zaniechanej, informując o tym wykonawco w w sposo b przewidziany 

w ustawie dla tej czynnos ci. Na te czynnos ci, nie przysługuje odwołanie, z zastrzez eniem art. 180 

ust. 2 ustawy PZP. 

19.2. Odwołanie powinno wskazywac  czynnos c  lub zaniechanie czynnos ci zamawiającego, kto rej 

zarzuca się niezgodnos c  z przepisami ustawy PZP, zawierac  zwięzłe przedstawienie zarzuto w, 

okres lac  z ądanie oraz wskazywac  okolicznos ci faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy waz nego kwalifikowanego certyfikatu lub ro wnowaz nego s rodka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposo b, aby mo gł on zapoznac  się z jego tres cią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iz  zamawiający mo gł zapoznac  się z tres cią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jez eli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej. 
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19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnos ci 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jez eli zostały przesłane w sposo b 

okres lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni - jez eli zostały 

przesłane w inny sposo b - w przypadku gdy wartos c  zamo wienia jest ro wna lub przekracza 

kwoty okres lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

19.7. Wykonawca moz e zgłosic  przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do kto rej przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzys c  strony, do kto rej przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waz nego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

19.8. Wykonawcy, kto rzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jez eli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzys c  jednej ze stron. 

19.9. Zamawiający lub odwołujący moz e zgłosic  opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 

nie po z niej niz  do czasu otwarcia rozprawy. 

19.10. Jez eli koniec terminu do wykonania czynnos ci przypada na sobotę lub dzien  ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.11. Szczego łowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, okres lają stosowne przepisy 

Działu VI ustawy PZP. W sprawach nie uregulowanych powyz ej w zakresie wniesienia odwołania 

i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy PZP. 

20. Udostępnianie dokumentów: 

20.1. Postępowanie o udzielenie zamo wienia jest jawne. Zamawiający moz e ograniczyc  dostęp do 

informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamo wienia tylko w przypadkach 

okres lonych w ustawie. 

20.2. Protoko ł wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaz nieniu postępowania, z tym z e oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia. 

20.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso w 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

20.4. Zamawiający udostępnia protoko ł lub załączniki do protokołu na wniosek. Przekazanie 

protokołu lub załączniko w następuje przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej – email 

lub ePUAP. W przypadku protokołu lub załączniko w sporządzonych w postaci papierowej, jez eli 

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumento w przy uz yciu 

s rodko w komunikacji elektronicznej, w szczego lnos ci z uwagi na ilos c  z ądanych do 

udostępnienia dokumento w, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposo b, 

w jaki mogą byc  one udostępnione. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu 

do protokołu lub załączniko w, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie moz e 

samodzielnie kopiowac  lub utrwalac  za pomocą urządzen  lub s rodko w technicznych słuz ących 

do utrwalania obrazu tres ci złoz onych ofert. 

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protoko ł lub załączniki niezwłocznie. 

20.5. Udostępnienie moz e miec  miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego 

urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający 

wyznaczy członka komisji, w obecnos ci kto rego udostępnione zostaną dokumenty. 

20.6. W wyjątkowych przypadkach, w szczego lnos ci związanych z zapewnieniem sprawnego toku 

prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie 

wyznaczonym, nie po z niej jednak niz  odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze 
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najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania 

warunko w udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunko w albo 

w dniu przekazania informacji o uniewaz nieniu postępowania.  

21. Informacje dotyczące porozumień antykonkurencyjnych (zakaz zmowy przetargowej): 

21.1. Zgodnie z Ustawą OKIK zakazane są porozumienia, kto rych celem lub skutkiem jest 

wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposo b konkurencji. 

21.2. Zgodnie z Ustawą OKIK przedsiębiorcą w rozumieniu prawa konkurencji jest: 

a) osoba fizyczna albo osoba prawna działająca na podstawie ustawy o swobodzie działalnos ci 

gospodarczej, 

b) spo łka, 

c) podmiot s wiadczący usługi o charakterze uz ytecznos ci publicznej – na przykład szpital, 

d)  szkoła publiczna lub niepubliczna, parafia, 

e) agencja pan stwowa, np. Narodowy Fundusz Zdrowia, 

f) jednostka samorządu terytorialnego, kto ra s wiadczy usługi komunalne (zaro wno 

samodzielnie, jak i za pos rednictwem takich spo łek, jak zakłady oczyszczania miasta, 

przedsiębiorstwa komunikacyjne itp.), 

g) osoba wykonująca wolny zawo d – na przykład lekarz, tłumacz przysięgły, inz ynier 

budownictwa, architekt itd., 

h) organizacja branz owa zrzeszająca przedsiębiorco w – na przykład izba handlowa, zrzeszenie 

itd. 

21.3. Zgodnie z Ustawą OKIK zabronione jest uzgadnianie przez przedsiębiorco w przystępujących do 

przetargu warunko w składanych ofert, zakresu prac lub ceny, a w szczego lnos ci: 

a) wspo lne ustalanie cen; 

b) ustalenie przez przedsiębiorco w działających na tym samym rynku jednolitych warunko w 

finansowych, na jakich s wiadczone są ich usługi, co stanowi sprzeczne z prawem 

porozumienie antykonkurencyjne; 

c) stworzenie mechanizmu ograniczającego konkurencję na rzecz wspo łdziałania 

przedsiębiorco w; 

d) celowe działanie wykonawcy polegające na zaniechaniu uzupełnienia niezłoz onych wraz 

z ofertą dokumento w, tak aby doprowadzic  w konsekwencji do wyboru oferty wykonawcy, 

proponującego wyz szą cenę i pozostającego z wykonawcą w zmowie. 

21.4. Zgodnie z Ustawą OKIK Zawarcie porozumienia o kto rym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy 

ochronie konkurencji i konsumento w jest z mocy samego prawa niewaz ne i nie wywołuje 

skutko w prawnych zaro wno pomiędzy stronami jak i wobec oso b trzecich. 

21.5. Zgodnie z Ustawą OKIK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumento w moz e 

przeprowadzic  postępowanie wyjas niające lub postępowanie antymonopolowe w sprawach 

praktyk ograniczających konkurencję. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

przedsiębiorcę przepiso w, ustawa przewiduje zastosowanie dotkliwych kar finansowych. 

21.6. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w mys l art. 705 § 1, Organizator 

przetargu moz e z ądac  uniewaz nienia zawartej umowy, jez eli strona tej umowy, inny uczestnik 

lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposo b sprzeczny 

z prawem lub dobrymi obyczajami. 

22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

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

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

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, z e: 
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22.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 

w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obron co w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa. 

22.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka 

ul. Piekarska 15 

36-100 Kolbuszowa 

tel. 17 2271 333 wew. 424 

e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl 

22.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamo wienia publicznego pn. Dostawa i montaz  

kotło w centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa jakos ci powietrza w gminie 

Kolbuszowa – montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania” - „Dostawa i montaz  

kotło w na biomasę”; numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.1.26.2020, prowadzonym 

w trybie: przetargu nieograniczonego. 

22.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, kto rym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z po z n. zm.), dalej „Ustawa PZP”; 

22.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez 

okres 4 lat od dnia zakon czenia postępowania o udzielenie zamo wienia, a jez eli czas trwania 

umowy lub trwałos ci projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy lub trwałos ci projektu; 

22.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpos rednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym okres lonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego; konsekwencje niepodania 

okres lonych danych wynikają z ustawy PZP; 

22.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposo b 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

22.1.8. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo z ądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzez eniem przypadko w, o kto rych mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO; 

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

Pani/Pan, z e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

22.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto rym mowa w art. 20 RODO; 

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

gdyz  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 

22.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnic  obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec oso b fizycznych, od kto rych dane osobowe bezpos rednio lub pos rednio 

pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamo wienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu, a takz e w trakcie realizacji umowy. 
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