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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 350 000 EURO 
 

 
 
 
 
 

dla zadania pod nazwą: 
 
 
 

 

Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp  

na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach 
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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy 

telefon: (58) 588-25-67  
fax. (58) 588-25-67 
NIP 592-19-46-051 
REGON 192027903 

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 9.00 do 12.00 
 natomiast we wtorki i piątki w godz. od 12.00 do 15.00 

adres strony internetowej:  http://gwik-skarszewy.pl/ , e-mail : woda@gwik-skarszewy.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 
EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. 

2. Niniejsza specyfikacja  istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „specyfikacją” lub SIWZ) ze 
wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet 
materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 

3. Kolejność działań związanych z wyborem Wykonawcy: Zamawiający informuje, że stosownie do 
dyspozycji art. 24 aa) Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nie niższej niż 45,6 

kWp w ramach realizacji zadania pod nazwą : budowa instalacji elektrycznej ogniw 

fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
a) Konstrukcję wsporczą – system dwupodporowy wbijany w ziemię (naziemna CORAB pod 

ok. 160 szt. paneli, ew. inny układ przy zachowaniu równoważności materiałów i 

rozwiązań), 

b) Panele fotowoltaiczne o mocy 285 W każdy, w ilości 160 szt. o łącznej mocy 45,6 kWp 

(ew. inny układ przy zachowaniu równoważności materiałów i rozwiązań), 

c) Okablowanie solarne komplet,  

d) Inwerter Suntrio Plus 20K 2 szt. x 20 kW (ew. inny układ przy zachowaniu równoważności 

materiałów i rozwiązań), 

e) Rozdzielnia PV, zabezpieczenia AC + DC komplet,  

f) Instalacja odgromowa wraz z okablowaniem uziemiającym komplet, 

http://gwik-skarszewy.pl/
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g) Wpięcie elektrowni do istniejącej instalacji elektrycznej oraz uruchomienie, 

h) Zagospodarowanie terenu, 

i) Przeszkolenie personelu z obsługi instalacji. 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 
Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt budowlany (projekt budowlany, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiar robót)*. 
 
*W przypadku wystąpienia rozbieżności w stosunku do projektu budowlanego, zakres 
przedmiotu zamówienia określony ust. 2 niniejszego rozdziału ma pierwszeństwo przed 
projektem budowlanym. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i z uwagi na 
ryczałtowy charakter zamówienia nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu 
zamówienia.  
 

3. Równoważność materiałów i rozwiązań 
Ilekroć specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym OPZ i Projekt budowlany) wskazuje 
znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,  
a które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców 
lub produktów, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał 
spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z 
wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w 
kolejności:  
- europejskie aprobaty techniczne,  
- wspólne specyfikacje techniczne,  
- normy międzynarodowe,  
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:  
- Polskie Normy  
- polskie aprobaty techniczne,  
- polskie specyfikacje techniczne. 
Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z 
różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot 
„równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą 
innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych 
ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji 
rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o 
zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, 
odnosząc się do następujących zagadnień: 
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• Parametrów technicznych, 
• Trwałości, 
• Eksploatacji, 
• Funkcjonalności, 
• Rozbudowy, 
• Celu przedmiotu umowy. 

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, 
Wykonawca wraz z Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich przez 
projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań 
równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy 
Robót. 

 
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 roboty w zakresie inst. Elektrycznych 

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 

45112700-2 roboty w zakresie  kształtowania terenu 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami w szczególności z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej (IRiESD) zgodnie z kryteriami i wymogami technicznymi określonymi przez 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 
ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie 
przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto od 
Wykonawcy będą wymagane wszystkie dodatkowe obowiązki opisane w dokumentacji 
przetargowej. Wykonawca przed montażem potwierdzi w ENERGA OPERATOR S.A. aktualność 
standardu liczników do pomiarów energii. Wykonawca dokona zgłoszenia przyłączenia instalacji 
do sieci elektroenergetycznej w ENERGA OPERATOR S.A. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej celem szczegółowego 
zapoznania się ze specyfiką i charakterem nieruchomości objętych zamówieniem. 

7. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby w okresie realizacji umowy 
wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności  w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonywanie prac/robót 
budowlano-montażowych. Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania zamówienia. Do pracowników 
podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę stosuje się 
odpowiednio. Szczegółowe warunki realizacji wymogu zatrudnienia na umowę o pracę zostały 
określone w § 6 Projektu umowy. 

8. Wymagania dotyczące gwarancji jakości: Okres gwarancji oraz rękojmi (strony rozszerzają okres 
rękojmi na przedmiot umowy, który równy będzie okresowi gwarancji) udzielonej przez 
Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż: 
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1) Gwarancja na panel fotowoltaiczne: 10 lat oraz 25 lat na min. 80% mocy*, 

2) Gwarancja na inwerter: 10 lat*, 

3) Gwarancja na konstrukcję: 10 lat, 

4) Gwarancja na pozostałe instalacje: 5 lat, 

5) Gwarancja na roboty montażowe: 5 lat. 

Licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia *(również jako kryterium oceny 
ofert). 

9. W przypadku, gdy wykonawca wskaże jako osobę pełniącą funkcję kierownika budowy osobę, 
która posiada ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186,ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
220), wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe 
tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie 
na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 
stworzonych zarówno przez wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca 
zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu 
zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, 
ekonomicznych i prawnych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 10% 
wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na wykonaniu robót 
budowlanych, instalacyjnych podobnych do tych stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

15. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą 
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

 
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia podpisania umowy (również 
jako kryterium oceny ofert). Termin zakończenia zamówienia oznacza zakończenie wszystkich robót 
budowlano-montażowych i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej 
przez Inspektora. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile      
wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
informuje, że niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania, w szczególności koncesji, 
zezwolenia lub licencji.  
 

b)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma 
gwarancyjna powinna wynosić minimum 250.000,00 zł. 
 

c)   zdolności technicznej lub zawodowej: 
 zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dziesięć robót,  
odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.  
wykonał co najmniej dziesięć  robót polegających na wykonaniu instalacji 
fotowoltaicznej, w tym co najmniej: 
 

 wykonał (zakończył) co najmniej jedną instalację o mocy powyżej 20 kWp, 
 

 wykonał (zakończył) co najmniej jedno zadanie na kwotę 200.000,00 zł brutto. 
 
UWAGA! Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych 
odrębnymi umowami lub zleceniami. Przez jedną robotę budowlaną/zadanie rozumie 
się robotę wykonaną w ramach jednej umowy. Za ukończone roboty budowlane 
Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki 
sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
i nie tylko, tzn. wydany został co najmniej protokół odbioru końcowego lub dokument 
równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. Świadectwo Przejęcia  
(w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC). 
 

 
 zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia 

osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniącą funkcję 
kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów. 

 
Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych 
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem 
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art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 
220). 

 
*Pod pojęciem budowy rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego – zgodnie z Art. 3 ust 6 Prawa 
budowlanego 

 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku 
do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada  czy wykonawca, 
którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu zgodnie z art. 24aa. 

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania 
wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 
pkt 12-22 i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy  (załącznik nr 2 do siwz), 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 ppkt 2 niniejszej siwz (załącznik nr 3 do siwz), 

c) w przypadku polegania za zasobach podmiotów trzecich  wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,  
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do siwz). 

3. Dokumenty, które wykonawca będzie musiał złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez 
niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016, poz. 1126) (niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, 
zamawiający zwróci się o właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona): 

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
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w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną w wysokości minimum 250.000,00 zł; 

2)  Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 
(załącznik nr 4 do siwz); 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 5 do siwz); 

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca bez osobnego wezwania w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy  
(tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu w oryginale oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do siwz). 

5. Wykonawcy mogą wspólnie  ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania  w postępowaniu  i zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenia  
o których mowa w pkt. 2  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający  się o zamówienie. 
Oświadczenia te mają potwierdzać  spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 

7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe  
o których mowa w Rozdz. 5 pkt. 2 lit. b) i c) podlegają sumowaniu. 

8. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  
w pkt 2 ppkt a) – (załącznik nr 2 do siwz). 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu weryfikacji, czy 
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, 
które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty (załącznik nr 6 do siwz). 

10. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1. 

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia , wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane  lub usługi , do realizacji których  te zdolności są wymagane. 

12. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej  lub ekonomicznej  innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się  do udostępnienia  zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia chyba,  
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

14. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 ppkt 2 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia 
dokumentów potwierdzających że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami 
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1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje  Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem  oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów  wymienionych  w pkt 6 niniejszej SIWZ   (również w przypadku  ich 
złożenia  w wyniku wezwania  o którym mowa  w art. 26 ust. 3  ustawy Pzp.) dla których 
Zamawiający  przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,  ul. Polna 33, 
83-250 Skarszewy. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: woda@gwik-skarszewy.pl, a faksem na nr: 
(58) 588-26-67.  

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu 
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca  może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 
odpowiedzi zgodnie  z art. 38 ust.1 ustawy Pzp. 

6. W przypadku rozbieżności  pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego  
zobowiązany jest do jej monitorowania  w tym samym miejscu, z którego została pobrana,  
w terminie do dnia otwarcia ofert gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane 
w ten sposób uzupełnienie  stanie się częścią  SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Oskar Latoszewski, tel. (58) 588-25-67   

 w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia publicznego Pan Błażej Hendrich. 

10. Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy  00/100 
złotych).  
2. Wadium może być wniesione w:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) gwarancjach bankowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
299)  

mailto:woda@gwik-skarszewy.pl
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3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku: 54 8340 0001 0112 

4230 2000 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr 1/2020  
na budowę instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej 
oczyszczalni ścieków w Skarszewach”.  
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8 ppkt 3 niniejszej SIWZ, przed upływem 
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 
składania ofert).  

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium zostanie załączony do oferty;  

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia  
w ofercie.  
6. W treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
PZP.  

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona.  

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.  
 
 

9. Termin związania z ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz,  
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców  
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność  
do terminu otwarcia ofert. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania. 

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,  
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie 
wykonawca powinien złożyć na druku OFERTA. Informacje zastrzeżone jako tajemnica 
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przedsiębiorstwa składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie 
sposób (np. poprzez złożenie w/w dokumentów w oddzielnej wewnętrznej kopercie  
z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie  
od pozostałych, jawnych elementów oferty). 

8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

9. Dokumenty składające się na ofertę: 

1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  
2) Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione  

do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

3) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania; 

4) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie 
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres 
jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za 
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany 
przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy 
muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 
właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, 
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do 
siwz). 

10. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru: 

 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy 

Przetarg nieograniczony  
Oferta na zadanie pn.:  
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,,Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp  na 
terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach” 

Nie otwierać przed dniem 14.01.2021 r.  godz. 1315
 

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie 
w trakcie sesji otwarcia ofert. 

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz 
z numerami telefonów i faksów wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty 
wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. 

Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, 
jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, wykonawca 
składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające. 

11. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 
Zawiadomienie o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinno być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
Zmiany dotyczące treści złożonej oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 
według takich samych zasad jak  oferta. Dodatkowo kopertę  w której przekazywana jest 
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem "ZMIANA" 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do złożonej oferty. 
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane według takich 
samych zasad jak  oferta. Dodatkowo kopertę, w której jest przekazywane powiadomienie należy 
opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Gminnych Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.,  ul. Polna 33, 83-250 
Skarszewy, w biurze obsługi klienta, w terminie do dnia 14.01.2021 r. do godz. 13:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnych Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.,  ul. Polna 33, 83-250 
Skarszewy, pokój nr 4 w dniu 14.01.2021 r. o godz. 13:15. 

12. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej specyfikacji. 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) ten rodzaj 
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt 
lub rozwiązać umowę. 
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W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia. Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną. Cena oferty winna uwzględniać 
wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania 
zadania.  

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

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

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty, Termin wykonania zamówienia, 
Wydłużony okres gwarancji na panele fotowoltaiczne, Wydłużony okres gwarancji na 
inwertery). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów 
w kryteriach.  
 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
i ich wagami: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Symbol Znaczenie 

1 Cena oferty C 60% 

2 Termin wykonania zamówienia T 20% 

3 
Wydłużony okres gwarancji na panele 
fotowoltaiczne 

GP 10% 

4 Wydłużony okres gwarancji na inwertery GI 10% 

Razem: 100% = 100 pkt 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 
 
 
3. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujący sposób: 
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l.p. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 

Cena oferty (C) 
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium, 
obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: 
(C min : C of) x 60 = C liczba punktów otrzymanych  
w kryterium 
C min – najniższa cena brutto z zaoferowanych 
C of – cena brutto w badanej ofercie 

 Maksymalna ilość punktów, która może zostać 
przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty:  
60 punktów. 

 Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod 
uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę w 
Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca 
należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta 
wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania 
określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów, czyli 60 pkt. 

60 % 60 pkt 

2 

Termin wykonania zamówienia (T) 
Oferta zostanie oceniona na podstawie wskazanego 
skrócenia terminu wykonania zamówienia.  
 

 W przypadku zaoferowania przez wykonawcę 

składającego ofertę skrócenia terminu wykonania 

zamówienia o 7 dni wykonawca otrzyma 10 pkt. 

 W przypadku zaoferowania przez wykonawcę 

składającego ofertę skrócenia terminu wykonania 

zamówienia o 14 dni wykonawca otrzyma 20 pkt. 

 

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 

20% 20 pkt 

3 

Wydłużony okres gwarancji (GP) na panele 
fotowoltaiczne 
 
Za udzielenie gwarancji jakości na okres 10 lat (minimalny 
okres gwarancji 10 lat oraz 25 lat na min. 80% mocy) 
wykonawca otrzyma – 0 pkt 
 

 wydłużenie okresu gwarancji do 11 lat, wykonawca 
otrzyma – 2 pkt. 

 wydłużenie okresu gwarancji do 12 lat, wykonawca 
otrzyma – 4 pkt. 

 wydłużenie okresu gwarancji do 13 lat, wykonawca 
otrzyma – 6 pkt. 

 wydłużenie okresu gwarancji do 14 lat, wykonawca 
otrzyma – 8 pkt. 

 wydłużenie okresu gwarancji do 15 lat, wykonawca 

10% 10 pkt 
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otrzyma – 10 pkt. 
 
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 

4 

Wydłużony okres gwarancji (GI) na inwertery 
 
Za udzielenie gwarancji jakości na okres 10 lat (minimalny 
okres gwarancji 10 lat) wykonawca otrzyma – 0 pkt 
 

 wydłużenie okresu gwarancji do 11 lat, wykonawca 
otrzyma – 2 pkt. 

 wydłużenie okresu gwarancji do 12 lat, wykonawca 
otrzyma – 4 pkt. 

 wydłużenie okresu gwarancji do 13 lat, wykonawca 
otrzyma – 6 pkt. 

 wydłużenie okresu gwarancji do 14 lat, wykonawca 
otrzyma – 8 pkt. 

 wydłużenie okresu gwarancji do 15 lat, wykonawca 
otrzyma – 10 pkt. 
 

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 

10% 10 pkt 

 

4. W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji ponad wymagane w SIWZ minimum, 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 10 lat  
i taka wartość będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty. W przypadku zaoferowania przez 
wykonawcę gwarancji na okres przekraczający 15 lat, Zamawiający przyjmie do określenia 
punktacji 15 letni okres gwarancji, a zaoferowany wyższy niż 15 letni okres gwarancji zostanie 
wpisany do umowy. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez wykonawcę okresu rękojmi 
innego niż okres gwarancji. 

5. Liczby punktów z kryteriów C + T + GP + GI po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę 
przyznanych punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.  

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zaokrągleń matematycznych. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia.  

3. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu 
zawarcia umowy. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu  najpóźniej do końca 7 dnia od daty 

zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – finansowy. W harmonogramie wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wytyczne Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji z uwzględnieniem 

terminów wyszczególnionych w SIWZ i umowie. W poszczególnych miesiącach wykonawca 

zobowiązany jest wpisać planowane kwoty przerobów. Ewentualne błędy lub nieścisłości 

wskazane przez Zamawiającego w przekazanym harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

Wykonawca zobowiązany jest poprawić w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez 

Zamawiającego. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych 

przedmiotem zamówienia. 

7. W przypadku jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji bankowej / gwarancji ubezpieczeniowej zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
przedstawić treść dokumentu gwarancji Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację.  

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca musi wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej 
w ofercie. 

2. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

a) w pieniądzu, 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  
z 2016r. poz.359). 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 
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b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto 
bankowe Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) 
należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego, w biurze obsługi klienta. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

6. Zamawiający zwraca kwotę odpowiadającą 80% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 20% 
wysokości zabezpieczenia i nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (strony 
rozszerzają okres rękojmi na przedmiot umowy, który równy będzie okresowi gwarancji). 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w ustawie 
w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej. 

18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 
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 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Gminne Wodociągi                    

i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach. 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jacek Kędzierski, kontakt e-mail: 

iod@gwik-skarszewy.pl.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2020  

na „Budowę instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie 

miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach”, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego; 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 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 którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Załączniki:  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  

Załącznik nr 5 

Załącznik nr  6  

Załącznik nr  7  

Załącznik nr  8  

Załącznik nr 9  

 

 

Formularz oferty  

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykaz robót budowlanych  

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia  

Zobowiązanie innego podmiotu 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

Umowa – Projekt  

Projekt budowlany (branża budowlana, branża elektryczna, errata do projektu budowlanego 
branży budowlanej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)  
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Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA 
 
………………………………………………………………… 

 (nazwa firmy oraz adres wykonawcy) 

………………………………………………………………… 
 (NIP) 

………………………………………………………………… 
 (numer telefonu i faksu) 

………………………………………………………………… 
 (adres e-mail) 

………………………………………………………………… 
 (adres do korespondencji) 

 
 

                  Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  

w Skarszewach 
 
 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ  
na budowę instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej 
oczyszczalni ścieków w Skarszewach: 

na następujących warunkach: 

1. Cena oferty: 
Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową w kwocie brutto:  

 
 

…………………………PLN 

 
(słownie:……………….…………..……………………………………………………………………...………………………….……………………) 
w tym wartość netto: …………………….………zł 
i kwota podatku VAT: ………….…….……… zł 
 

2. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia podpisania umowy (również jako 
kryterium oceny ofert). Termin zakończenia zamówienia oznacza zakończenie wszystkich robót 
budowlano-montażowych i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu (jeżeli będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa). 

 

Ponadto oferuję skrócenie terminu realizacji terminu wykonania zamówienia o 7 dni*/ skrócenie 
terminu realizacji terminu wykonania zamówienia o 14 dni*. 
 
*niepotrzebne skreślić - brak skreślenia będzie odczytywany jako wykonanie zamówienia w terminie 45 
dni od dnia podpisania umowy 
 
 



 

             Nr referencyjny: GWiK 1/2020 

21 

 

 

3. Ponadto oferuję: 
 
1) Udzielnie gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne  na okres 11 lat/ 12 lat/ 13 lat/14 lat/15 lat*. 
 

*niepotrzebne skreślić - brak skreślenia będzie odczytywany jako zadeklarowanie 10 letniej gwarancji 
na wykonane roboty 
 

2) Udzielnie gwarancji jakości na inwertery na okres 11 lat/ 12 lat/ 13 lat/14 lat/15 lat*. 
 

*niepotrzebne skreślić - brak skreślenia będzie odczytywany jako zadeklarowanie 10 letniej gwarancji 
na wykonane roboty 

 

4. Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury. 

5. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1 ustawy, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej 
ustawy. 

a) nazwa (firma) podmiotu: ............................................................................................................. 

b) nazwa (firma) podmiotu: ............................................................................................................. 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. 

6. Oświadczenie wykonawcy: 

a) Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ, naszej ofercie 
oraz we wzorze umowy. 

b) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do 
niej i nie wnosimy zastrzeżeń. 

c) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty i 
nie wnosimy uwag. 

d) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

e) Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

f) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę (wspólnicy konsorcjum składający ofertę wspólną) 
oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

g) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na podstawie art. 
22 ust. 1 ustawy. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez 
niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiającego w SIWZ. 

h) Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy złożymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

i) Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do oferty  
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

j) Wadium na ,,Budowę instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kW na 
terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach” w wysokości ……………………………… PLN 

(słownie: ………………………….. …/100 złotych), zostało wniesione w dniu 
.............................................................,  
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w formie: …..……..............................................................................; 
Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 
następujący rachunek: …...………………..............................................................................................…...………. 

7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy ….......................................... 

b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy ….......................................... 

c) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy ….......................................... 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że wybór mojej/naszej oferty: 

Właściwe zaznaczyć znakiem „X” 

nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. 

będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług.  
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:  

podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku (wartość netto) 

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

W przypadku niezaznaczenia żadnej z powyższych pozycji, zamawiający uzna, iż po stronie zamawiającego 
nie powstanie obowiązek podatkowy. 

9. Inne informacje wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ............... do 
................ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) i mogą być udostępnione do publicznej wiadomości. 

 
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

 
wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

12. Oferta została złożona na ........................ ponumerowanych stronach. 

 
………………………………………………………….………………… 

(podpis Wykonawcy lub osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do oferty – Szczegółowa kalkulacja ceny oferty 

 
 
 

 
Szczegółowa kalkulacja ceny oferty 

 
 

L.p. Opis elementu 
Parametry oferowanego 

urządzenia, rodzaj, marka 
Wartość netto 

1 Konstrukcja naziemna  CORAB   

2 

Panele fotowoltaiczne o mocy 285 W 
każdy ok. 160 szt. o łącznej mocy ok. 
45,6 kWp   

3 Okablowanie solarne komplet   

4 Inwerter  2 szt. x 20 kW   

5 
Rozdzielnia PV, zabezpieczenia AC + DC 
komplet   

6 
Ochrona odgromowa wraz z 
okablowaniem uziemiającym komplet   

7 

Wpięcie elektrowni do istniejącej 
instalacji elektrycznej oraz 
uruchomienie   

8 Zagospodarowanie teren   

9 
Przeszkolenie personelu z obsługi 
instalacji   

VAT: 
  
 

Wartość brutto: 
  
 

 
 
 
 

………………………………………………………….………………… 
(podpis Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 



 

             Nr referencyjny: GWiK 1/2020 

24 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 
Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji elektrycznej 
ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach 

prowadzonego przez Gminne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 
ustawy Pzp.  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 
………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. ………………….……. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 
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nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                    ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu 

 
Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji elektrycznej 
ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach 
prowadzonego przez Gminne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………...…………………………………………………………, 
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji elektrycznej ogniw 
fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach 
prowadzonego przez Gminne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. 
 
 

Nazwa zadania 

i rodzaj wykonanych 

robót 

(zgodnie z warunkami 

udziału) 

Całkowita 

wartość brutto 

roboty 

budowlanej w 

PLN 

(zgodnie z 

warunkami 

udziału) 

Termin realizacji 

(zgodnie z 

warunkami udziału) 

Miejsce wykonania robót 

– rodzaj obiektu (zgodnie 

z warunkami udziału) 

Moc instalacji 

(zgodnie z 

warunkami 

udziału) 

Zamawiający, na 

rzecz którego 

roboty zostały 

wykonane 

(zgodnie z 

warunkami udziału) 

 
 
 

     

 
 
 

     

(…) 

Należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty. 
 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 
 
 

…………………………………………….………………………………… 
(podpis  Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji elektrycznej ogniw 
fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach 
prowadzonego przez Gminne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.: 
 
 
 

Imię i nazwisko 
Informacje na temat kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień doświadczenia 

Zakres 
powierzonych 

czynności 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą

* 

 
 
 

   

 
 
 

   

(…) 
*Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, zlecenie, itp.). 
W przypadku osób, które będą udostępnione wykonawcy przez podmioty trzecie w kolumnie 4 tabeli 
należy wpisać „zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 
 
 
 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

…………………………………………….………………………………… 
(podpis  Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 
 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
 
Oświadczam, że ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
oddaje do dyspozycji …………………………………………………………………………………….………………………………… 

   (nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 
niezbędne zasoby w postaci …………………………………………………………………………………………………………… 
 
na potrzeby realizacji zamówienia publicznego na Budowę instalacji elektrycznej ogniw 
fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach 
prowadzonego przez Gminne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.: 
 

1. Zakres dostępnych zasobów: 
- ……………………………………… 
- ……………………………………… 

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę (przy wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia publicznego) 

 - …………………………………………… 
 - …………………………………………… 
3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

………………………………………………………………………………………………… 
4. Czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:  

       
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
...............................     ...............................................................................……….... 
  /miejscowość, data/           /pieczęć i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby/ 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
 

Wykonawca: 
 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE1 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji elektrycznej 
ogniw fotowoltaicznych o mocy 45,6 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach, 
 
prowadzonego przez Gminne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 
Oświadczam, że: 
 
1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369)* 

 

2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, w załączeniu lista podmiotów należących do grupy*: 

 

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że istniejące między członkami grupy powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z następujących powodów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

                                                 
1 Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej bez osobnego wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzieleniu zamówienia. Informację Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia . 
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Miejscowość …………………….……., dnia ………….……. r. 

…………………………………………….………………………………… 
(podpis  Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


