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Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp. 
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ROZDZIAŁ I 

ZAMAWIAJĄCY ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający 

Gmina Miejska Przemyśl, 

Rynek 1 

37 – 700 Przemyśl 

Godziny urzędowania: 730 – 1530 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 

Adres strony internetowej: 

www.przemysl.pl 

https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl 

2. Tryb postępowania 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy 

Pzp. 

Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, 

czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej wskazanej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl zwanej dalej Platformą. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów 

kondensacyjnych dla 9 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu). 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 9 indywidualnych 

odbiorców (uczestników Projektu) zgodnie z charakterystyką urządzeń, dokumentacją 

projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę – dokumentami stanowiącymi Załącznik 

nr 10 do SIWZ: 

- kocioł kondensacyjny GKS1 – 1 sztuka, 

- kocioł kondensacyjny GKS3 – 2 sztuki, 

- kocioł kondensacyjny GKS4 – 1 sztuka, 

- kocioł kondensacyjny GKS5 – 4 sztuk, 

- kocioł kondensacyjny GKP5 – 1 sztuka, 

b) dostawa i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb 

instalacji i wymagań kotła dla 7 uczestników Projektu: 

- wkład kominowy długości do 8 m – 3 sztuki, 

- wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 1 sztuka, 

- wkład kominowy długości od 10 do 15 m – 3 sztuki, 

c) wykonanie dla każdego uczestnika Projektu na podstawie załączonego projektu budowlanego 

oraz pozwolenia na budowę – wewnętrznej instalacji gazowej tj. odcinka od skrzynki 

gazomierzowej/gazomierza do miejsca instalacji kotła gazowego kondensacyjnego. 

UWAGA: 

Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dostępność dla nich elementów 

sterujących zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 

Zakres zamówienia nie obejmuje odcinka instalacji do zasilania kuchenki gazowej. 

d) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów instalacji, 

http://www.przemysl.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
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e) instalacja układu sterującego, 

f) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji, 

g) napełnienie instalacji, 

h) uruchomienie instalacji i rozruch technologiczny instalacji, 

i) regulacja instalacji, 

j) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, wymaganych prób i badań, 

k) uzyskanie niezbędnych opinii/pozwoleń do prawidłowej eksploatacji zamontowanego 

urządzenia, 

l) przeszkolenie Użytkowników instalacji oraz w obsłudze zamontowanych urządzeń, 

m) przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej oraz ogólnego schematu instalacji i karty 

gwarancyjnej Zamawiającemu, a instrukcji obsługi Użytkownikowi instalacji; 

2) wszystkie użyte urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniać wymagania opisane 

w charakterystyce urządzeń oraz być kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć; 

3) dostarczone i zamontowane kotły kondensacyjne mają być opalane gazem z istniejącej instalacji. 

2. Obowiązki Wykonawcy 

1) ustanowienie Kierownika Budowy dla każdego z 9 realizowanych zakresów robót – oddzielnie dla 

każdego uczestnika Projektu (może to być jeden Kierownik Budowy dla każdej z 9 lokalizacji, pod 

warunkiem, że kierowanie montażem w jednej lokalizacji nie będzie kolidowało z kierowaniem 

montażem w innych lokalizacjach); 

2) zgłoszenie rozpoczęcia robót dla poszczególnych uczestników Projektu w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla; 

3) w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawienie harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, który winien uwzględniać w szczególności planowaną datę rozpoczęcia dostawy 

i montażu u każdego Uczestnika Projektu, planowaną datę zakończenia prac, wartość 

poszczególnych prac. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu biorąc pod uwagę między 

innymi umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z Instytucją 

Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego; 

4) ustalenie terminu dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach z właścicielami nieruchomości 

w terminie 5 dni przed planowaną dostawą i montażem; 

5) wykonanie dostawy i montażu kotła wraz z podłączeniem, sprawdzeniem szczelności kotła 

i instalacji, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu Użytkowników instalacji zostanie, 

potwierdzone częściowym protokołem (odrębnie dla każdej instalacji) podpisanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika budowy lub innego upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy i Użytkownika instalacji – szczegółowe postanowienia dotyczące odbiorów częściowych 

oraz odbioru końcowego zostały zawarte w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ; 

6) przeszkolenie, z chwilą zakończenia montażu w danej lokalizacji, Użytkownika kotła w zakresie jego 

eksploatacji; 

7) w ramach realizacji dostaw i montażu kotłów Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

a) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego 

do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących 

bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy, 

b) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 

c) posiadania wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na 

prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu, 

d) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 701 

z pózn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.), 
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e) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji umowy są nowe i odpowiadają co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 

f) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń 

certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, atestów lub aprobat technicznych, 

g) realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, 

h) pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie odbioru końcowego z wyprzedzeniem 

7 dni roboczych), 

i) pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych 

i zamiennych w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

j) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń 

w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

k) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji prac, 

l) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań 

i sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych i częściowych poszczególnych instalacji, 

instrukcji użytkowania, protokołu z instruktarzu/przeszkolenia użytkownika instalacji, atestów, 

certyfikatów, deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych itp., 

m) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, 

n) zgłaszania w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego, 

o) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na każde wezwanie Zamawiającego, 

z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac, 

p) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych kotłów w każdej lokalizacji, co będzie 

potwierdzone w stosownym protokole, 

q) przedstawienie projektu oznakowania instalacji w ciągu 21 dni roboczych od podpisania umowy 

oraz oznakowania instalacji po montażu i dostawie logiem Programu w ramach którego 

realizowany jest Projekt (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Załączniku Nr 16 do SIWZ – Obowiązki Wykonawcy w zakresie oznakowania 

elementów kotła gazowego. 

3. Obowiązki Zamawiającego 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji umowy; 

2) terminowe przystąpienie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Dostarczone i zamontowane kotły kondensacyjne będą stanowiły własność Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do używania, do wykonania elementów zamówienia, wyłącznie materiałów 

dopuszczonych przepisami szczegółowymi. 

6. Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 

informacji od Właściciela/Użytkownika instalacji o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. 

Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem tych instalacji przy montażu przedmiotu niniejszej 

umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu umowy, które wystąpiły w okresie 

gwarancyjnym, w terminach określonych umową. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe 

i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy 

wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru 

świadczonych dostaw, w zakres których wchodzi wykonanie przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, 

w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych 
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wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się 

wykonać je w całości za umówioną cenę wraz z przekazaniem do użytkowania. 

12. W przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron w szczególności braku możliwości dokonania 

instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie 

i niezrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

rzeczywistą liczbę wykonanych instalacji za cenę odpowiadającą iloczynowi wykonanych instalacji i ich 

ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione u Uczestników Projektu. 

14. Wszelkie odstępstwa Wykonawcy od założeń dokumentacji projektowej w zakresie stosowania 

materiałów i urządzeń oraz technologii wykonania, muszą być udokumentowane załączonymi do oferty 

parametrami techniczno – wytrzymałościowymi, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, 

aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty 

muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych rozwiązań w stosunku do 

przyjętych w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych 

rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 

15. W przypadku odniesienia się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych aprobat, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych, systemów referencji i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 

i 3 ustawy Pzp lub nazw własnych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych w stosunku do wskazanych w w/w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 

1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych); 

2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); 

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, 

konstrukcja); 

5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

16. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po 

stronie Wykonawcy. 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

18. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 

44621220-7 – Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 

45331110-0 – Instalowanie kotłów 

19. Termin wykonania zamowienia 

1) do 60 dni od dnia zawarcia umowy. 

2) za dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie końcowego 

protokołu odbioru bez uwag najpóźniej w 60 dniu od daty podpisania umowy. 

20. Wynagrodzenie Wykonawcy ryczałtowe. 

Zamawiający informuje, że przy obliczaniu ceny ofertowej Wykonawca powinien zastosować stawkę 

podatku VAT w wysokości 8%. 

21. Gwarancja jakości oraz rękojmia: 

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 

a) 7 letniej gwarancji jakości na zamontowane kotły gazowe, zasobniki oraz wykonane prace 

instalacyjne, 

b) 10 letniej gwarancji na wymienniki; 

2) gwarancja jakości obejmować będzie również elementy eksploatacyjne, które podlegają 

naturalnemu zużyciu, a których wymiana jest niezbędna do utrzymania gwarancji tj. np. elektrody, 

uszczelki itp.; 

3) szczegółowe warunki gwarancji jakości zostały określone w projekcie umowy oraz wzorze karty 

gwarancyjnej; 

4) okres gwarancji jakości na zamontowane kotły gazowe, zasobniki oraz wykonane prace instalacyjne 
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zrównuje się z okresem rękojmi. 

22. Płatności: 

5) płatność jednorazowa po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia; 

6) termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami protokołów 

odbiorów częściowych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; 

7) za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego; 

8) płatność za dostawę dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

VAT, zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku 

rachunku bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na 

jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”; 

9) Zamawiający informuje, że płatności otrzymanych faktur VAT będzie realizował w oparciu o art. 108a 

ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towarów i usług. 

ROZDZIAŁ III 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA, DOKUMENTY 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ust. Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) sytuacji finansowej Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w terminie składania ofetrt 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł; 

2) zdolności technicznej Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, należycie dostarczył i zamontował, co najmniej 5 sztuk kotłów gazowych wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie – 

dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane; 

3) zdolności zawodowej Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) tj. co najmniej 1 osobą do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym 

zakresie i nadzorował montaż co najmniej 5 kotłów objętych przedmiotem zamówienia, oraz należy 

do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

 

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. 

poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej 

z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. 

poz. 2272 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 

12 - 23 ustawy Pzp. 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że 
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spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

1) Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu przedkłada wraz z ofertą, podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym 

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. 

UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I stanowi 

Załącznik Nr 2 do SIWZ: 

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wypełniają i podpisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym oderębny formularz JEDZ dla 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w zakresie braku 

podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III 

w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, część IV tylko 

w zakresie sekcji α, część VI), 

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunku 

odnoszącego się do udostępnianego (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim 

do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, 

część VI), 

c) oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów na których zasoby 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 

potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

d) po stworzeniu (wypełnieniu) przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca 

podpisuje w/w dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołącza do oferty (przesyła 

wraz z ofertą); 

2) dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia 

wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie informacji 

z otwarcia ofert, składa poprzez Platformę bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, Wykonawca taki może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji, 

o której mowa w niniejszym punkcie, jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynie tylko 

jedna oferta. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 

na podstawie art. 26 ust. 1 potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia: 

1) wykaz dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
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tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór 

wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ; oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopi 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumenty np. referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane należy złożyć w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, o których mowa wyżej, 

może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w niniejszym postępowaniu na kwoty nie niższe niż 50.000,00 zł; 

3) wykaz osób posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

a wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) tj. co najmniej 1 osobą do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie i nadzorował montaż 

co najmniej 5 kotłów objętych przedmiotem zamówienia oraz należy do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja 

o podstawie dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ; 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnymi 

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – w celu potwierdzenia, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15; 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ 

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 ustawy 

Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej 

z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana; 

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego 

odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym w/w osoby 

mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania 

wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22; 
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Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ 

9) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

10) karty techniczne kotłów i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające 

spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w Załączniku Nr 12 do SIWZ; 

11) deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu kotłów 

gazowych kondensacyjnych; 

12) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową; 

13) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla dla kotła centralnego ogrzewania 

i minimum A dla zasobnika ciepłej wody użytkowej; 

14) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń  

15) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże miejsce przechowywania przez Zamawiającego 

oświadczeń i dokumentów (nr postępowania) oraz oświadczy, że posiadane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty są aktualne oraz wskaże bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, 

z których Zamawiający ma pobrać dokumenty. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 5.5) i 5.6) niniejszego Rozdziału (informacje z Krajowego 

Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego 

rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1) niniejszego Rozdziału 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze 

wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym 

przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

3) Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem 

warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 5.4) do 5.8) niniejszego Rozdziału, 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane są w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, 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 albo podwykonawca w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach 

niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie 

średni kurs Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Dzienniku Urzędowym UE. 
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10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”. 

11. Wykonawcy występujący wspólnie 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawca będący pełnomocnikiem Wykonawców występujących 

wspólnie składających ofertę za pośrednictwem Platformy wypełnia dane na Platformie dotyczące 

pozostałych podmiotów. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie 

braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, 

natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie 

łącznie; 

3) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie zobowiązany 

złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego Rozdziału 

dokumenty i oświadczenia, dotyczące podstaw wykluczenia, wymienione w pkt 5.4) – 5.6) oraz 

pkt 5.8) i 5.9) niniejszego Rozdziału; 

4) Dokumenty wymienione w pkt 5.1) – 5.3) składa, w terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego 

Rozdziału, odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują 

spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu. 

12. Poleganie na potencjale innych podmiotów 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 

13. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby składa dla każdego z tych podmiotów Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia, w sposób określony w pkt 2.1).b). Rozdziału VI. 

14. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie 

dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie określało: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

(Propozycja zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) 

15. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca się 

powołuje, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

4) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

5) wykazał zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową wymaganą przez 

Zamawiającego w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu. 

ROZDZIAŁ IV 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części 
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zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego 

zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców, o ile jest to wiadome. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ V 

WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3.000 zł, (słownie: trzy 

tysiące złotych 00/100). 

1) Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.); 

2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Getin Noble Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154 

z dopiskiem w tytule płatności 

“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: 271.2.2.2020” 

3) Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 2.1).b) – 2.1).e) niniejszego Rozdziału, powinno być 

złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela) oraz dołączone do oferty i musi 

obejmować cały okres związania ofertą; 

4) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu 

terminu składania ofert; 

5) poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta 

do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej 

kwocie wadium; 

6) gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

c) jeżeli Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 
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7) gwarancja lub poręczenie musi być płatna na pierwsze żądanie, bezwarunkowo oraz nieodwołanie. 

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto przedstawionej w ofercie. 

1) Wykonawca, z którym Zamawiający będzie podpisywał umowę jest zobowiązany wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form, o których mowa w pkt 1.1) niniejszego 

Rozdziału; 

2) zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem; 

3) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 2 – 5 

ustawy Pzp musi ono nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Gwaranta lub Poręczyciela do 

zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego w wysokości odpowiadającej 

kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy; 

4) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, 

powinny one być sporządzone z godnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące 

elementy: 

e) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji lub poręczenia (Gminę Miejską Przemyśl, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie 

ich siedziby, 

f) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

g) kwotę gwarancji lub poręczenia, 

h) termin ważności gwarancji lub poręczenia, 

i) nieodwołalnie i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego 

kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty, 

j) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia 

bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też 

potwierdzenia istnienia, co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta 

gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub 

arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub 

poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia 

istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia 

rozmiarów szkody; 

5) Zamawiający przed podpisaniem umowy wskaże rachunek bankowy, na który Wykonawca wpłaci 

przelkewem kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca wybierze formę 

pieniężną zabezpieczenia; 

6) szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się 

w art. 147 do 151 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ VI 

PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT 

1. Przygotowanie oferty 

1) postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl w zakładce „POSTĘPOWANIA”, pod nazwą 

postępowania wskazaną w tytule SIWZ; 

2) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 

3) składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne; 

4) Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie 

oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta; 

5) jeżeli Użytkownik nie ma konta na www.platformazakupowa.pl i składa ofertę bez zakładania konta 

to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany 

w formularzu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym złożenie oferty; 

https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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6) na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: 

a) informacje ogólne, 

b) informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, 

c) sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert), 

d) informacje dodotyczące sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl; 

7) każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio 

podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio 

wykonawcę, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, podmiot trzeci, na którego 

zasoby Wykonawca się powołuje lub podwykonawców; 

8) w przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż 

jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji; 

9) dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane 

są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawiającego dokument 

bądź w elektronicznej kopii dokumentu podpisanego przez Wykonawcę podpisem elektronicznym. 

10) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1010 

z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone tajemnice stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa; 

11) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 

odtajnieniem; 

12) 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; 

13) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

14) Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na formularzu zgodnym z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 

15) w formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać: 

a) cenę oferty brutto – cena ta obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 

b) ceny jednostkowe brutto za poszczególne typy kotłów wraz z podaniem ich producenta oraz 

symbolu kotła używanego przez producenta kotłów, 

c) ceny jednostkowe brutto za poszczególne wkłady kominowe, 

d) cenę brutto za wykonanie instalacji – należy podać cenę ryczałtową za wykonanie jednej 

instalacji, 

e) imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję kierownika budowy wraz z jej doświadczeniem, 

f) doświadczenie uwzględniane w kryterium oceny ofert – w przypadku nie wypełnienia tabeli 

w tym zakresie, Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium oceny ofert, 

g) czas reakcji serwisowej w wymaganym 5 letnim okresie gwarancji, 

h) pozostałe dane wymagane we wzorze formularza ofertowego. 

2. Składanie oferty: 

1) Wykonawca złoży ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, poprzez 

wypełnienie i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

a) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ), 

b) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dla Wykonawcy (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, JEDZ składany jest dla każdego 

z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oraz każdego z podmiotów, 

na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

http://www.platformazakupowa.pl/
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w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu, składany w formie elektronicznej i podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

Formularz JEDZ w wersji .xml oraz .docx stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Formularze w obu 

wersjach zostały umieszczone w folderze skompresowanym Załącznik Nr 2 do SIWZ.zip 

W wersji .docx, wiersze, których Wykonawca nie wypełnia zostały wykreślone. 

c) dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile Wykonawca polega na takich zasobach w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wraz z pełnomocnictwem lub innym 

dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, 

d) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny 

w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres 

internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której 

dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający, po ich pobraniu, wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski, 

e) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca 

występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest 

do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopi – o ile 

ofertę podpisuje pełnomocnik, 

f) dowodu wniesienia wadium; 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było 

można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert; 

3) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej; 

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych .doc, .docx, .pdf, .odt, .rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i złożona w oryginale. Wszelkie 

czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in. składanie 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność 

z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze; 

5) w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez 

osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Dokument musi być złożony w formie oryginału – 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy(ów) lub notarialnie potwierdzonej 

kopii – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza dokonującego notarialnego 

potwierdzenia. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego 

obowiązywania i zakres umocowania; 

6) JEDZ powinien być przygotowany i złożony zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku Nr 2A do 

SIWZ (Instrukcja wypełniania JEDZ). 

3. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

1) ofertę należy przesłać za pomocą Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2020r., 

do godz. 10:00. 

2) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski 

w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, pok. Nr 43, poprzez rozszyfrowanie i otwarcie ofert na Platformie; 

4) otwarcie ofert jest jawne. 

5) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert 

podając informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

7) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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ROZDZIAŁ VII 

POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu pytania oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ a także odpowiedzi na nie, 

oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

drogą elektroniczną, przy użyciu Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl.  

2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią) 

Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej 

przedmiotowemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w formie 

edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

Platformy opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin. 

4. W celu złożenia oferty i komunikowania się z Zamawiającym nie jest konieczne posiadanie przez 

Wykonawcę konta Użytkownika na Platformie, Wykonawca musi natomiast posiadać aktywne konto 

poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail, którego Wykonawca chce używać do komunikowania się 

w postępowaniu Wykonawca podaje w Formularzu Oferty. Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty 

powinien być tożsamy z adresem, który Wykonawca wskaże na Platformie przesyłając Ofertę. Na stronie 

postępowania wskazany jest link do Instrukcji dla Wykonawców. 

5. Jeśli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest 

posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail wskazany w 

Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do 

obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca będzie miał dostęp 

do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy to 150 MB, dopuszczalna ilość 

plików to 10. 

7. Korzystanie z Platformy odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 

w Regulaminie. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony 

www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox 

w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” 

oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest 

zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

8. Przez kwalifikowany podpis elektroniczny należy rozumieć bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący 

wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Wykonawcy, którzy dysponują 

podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć 

Zamawiającemu wzór takiego podpisu. Zaleca się stosowanie formatu XAdES z uwagi na to, że jest to 

najbardziej rozpowszechniony format podpisu elektronicznego. 

9. Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty w postępowaniu sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy 

doszły one do Strony w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z ich treścią. 

11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

umieszczenia na Platformie. 

12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji dla 

Wykonawcy dostępnej pod adresem: 

https://drive.google.com/a/platformazakupowa.pl/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view?us

p=sharing. 

13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://www.platformazakupowa.pl/
https://drive.google.com/a/platformazakupowa.pl/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/platformazakupowa.pl/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view?usp=sharing
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w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu (w kroku 1) 

składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa (formularza Platformy). 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby 

każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała 

przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). 

14. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w pkt 2.1) Rozdziału VI niniejszej SIWZ, w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Platformy. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawcy 

dostępnej pod adresem: 

https://drive.google.com/a/platformazakupowa.pl/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view?us

p=sharing. 

16. Ilekroć w niniejszej SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, 

że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, 

którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę (osoby) upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu 

na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega. 

17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

18. Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w formie 

dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu. Nie 

dotyczy to oświadczeń wykonawcy i podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców, które to 

oświadczenia należy złożyć w oryginale 

19. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez 

Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne 

z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność 

z oryginałem. 

20. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, albo 

przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

21. Treść ogłoszeń, SIWZ, załączniki do SIWZ, modyfikacje SIWZ Zamawiający umieszcza na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl, w zakładce dedykowanej niniejszemu Postępowaniu. 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści SIWZ Zamawiający udziela wyłącznie poprzez 

zamieszczenie ich na wskazanej w zdaniu pierwszym stronie internetowej, w zakładce 

dedykowanej niniejszemu postępowaniu. 

22. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, 

ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero 

https://drive.google.com/a/platformazakupowa.pl/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/platformazakupowa.pl/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view?usp=sharing
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(25)ust(1)&cm=DOCUMENT
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po odszyfrowaniu pliku przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 

2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego 

data oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 

23. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Jerzy Węgrzyn – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel.: 16 678 70 26 – od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, 

W sprawach dotyczących procedury postępowania: 

Marian Baran – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, tel.: 16 675 20 72 – od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7:30 do 15:30. 

Marek Legenc – Podinspektor w Biurze Zamówień Publicznych, tel.: 16 675 20 38 – od poniedziałku do 

piątku w godz. od 7:30 do 15:30. 

24. Na zadane pytania oraz przekazane wnioski Zamawiający odpowie, niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

25. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 24 niniejszego Rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

26. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 24 niniejszego Rozdziału. 

ROZDZIAŁ VIII 

OBLICZENIE CENY OFERTY 

1. Cenę oferty należy podać w wartości brutto. 

2. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego 

w niniejszej SIWZ, postanowieniach umowy, wszystkie podatki i opłaty wymagane prawem oraz koszty 

prac nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. 

3. Cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą oraz do zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. 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 prowadził 

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. Zamawiający, na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, doliczy do ceny oferty podatek 

VAT, który będzie zobowiązany zapłacić zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) 

wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich. 

6. Jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową 

cenę podaną słownie. 

ROZDZIAŁ IX 

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

7. Kryteria oceny ofert 

Nazwa kryterium Waga w % 

Całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia ( C ) 60 

Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy (K) 30 

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji (S) 10 

8. Sposób oceny ofert. 
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Cena oferty (C) 

W kryterium cena, ocenie podlega cena oferty brutto, wskazanej przez Wykonawcę w „Formularzu 

ofertowym” za całość przedmiotu zamówienia. Ocenę 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną.  

Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:  

P obc. = ( C no / C ob ) x 100 x 60% 

gdzie : 

P obc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena, 

C no – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

C ob – cena oferty badanej. 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy (K) 

W kryterium tym punkty przyznawane będą według następujących zasad: 

- nadzorowanie montażu 5 sztuk kotłów gazowych             –  0 pkt 

- nadzorowanie montażu 6 - 10 sztuk kotłów gazowych         –  5 pkt       (ilość niezbędna do spełnienia 

warunku udziału 

w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt 1.3) Rozdziału III 

SIWZ) 

- nadzorowanie montażu 11 – 15 sztuk kotłów gazowych       – 10 pkt 

- nadzorowanie montażu 16 – 20 sztuk kotłów gazowych       – 20 pkt 

- nadzorowanie montażu 21 i więcej sztuk kotłów gazowych   – 30 pkt 

Czas reakcji serwisowej w wymaganym 5 letnim okresie gwarancji (S) 

- 48 godzin od momentu zgłoszenia wady*                               – 0 pkt 

- 47 – 24 godziny od momentu zgłoszenia wady*                     – 2 pkt 

- 23 – 12 godzin od momentu zgłoszenia wady*                       – 5 pkt 

- do 11 godzin od momentu zgłoszenia wady*                        – 10 pkt 

* - fizyczne rozpoczęcie usuwania usterki u uczestnika Projektu 

Maksymalny czas reakcji wynosi 48 godzin, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu 

dłuższego niż 48 godzin, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z SIWZ. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę 

punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru: 

Punkty suma = P(C) + P(K) + P(S) 

ROZDZIAŁ X 

FORMALNOŚCI PRZED PODPISANIEM UMOWY 

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie 

poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi 

Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed 

terminem wyznaczonym zgodnie z pkt 1 niniejszego Rozdziału do: 

1) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego 

przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy; 

2) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w umowy oraz do ewentualnego przekazania 

stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę 

ofercie; 

3) przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów 

potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają 

wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu oraz potwierdzone za zgodność 

z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby 

samorządu zawodowego; 

4) pisemnego przekazania Zamawiającemu wartości netto wynikających z oferty – pkt 1 Formularza 
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oferty. 

4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia mu umowy regulującej zasady współpracy 

uczestników postępowania. 

ROZDZIAŁ XI 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jest Prezydent Miasta Miasta 

Przemyśla, Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Pan Przemysław Popiel, 

kontakt: adres e-mail: bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14 

3. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 maja 2016r., 

dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO 

oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa i montaż gazowych kotłów 

kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła 

ciepła” – kotły gazowe.” 

5. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a 

także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe 

Wykonawcy, zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia trwałości projektu, w ramach którego niniejsze postępowanie 

jest prowadzone. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony 

w pkt 4. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane w innym celu niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane 

dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 

13 ust. 2 RODO. 

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie warunkuje możliwość 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym w ustawy Pzp. 

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno – prawnych wymaganych przez RODO I związanych z udziałem 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 

26 ust. 1, art. 26 ust. 2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 

ust. 2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we 
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wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

10. Wykonawca ma prawo żądać od administrator dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: 

1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administrator potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanymo odpowiednich 

zabezpieczeniach, o których mowa a art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę 

od administratora kopi danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku udostępniania 

protokołu z postępowania już zakończonego wskazania dodatkowych informacji mających 

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania 

danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

12. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

13. Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

1) Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na 

których zamontowane mają zostać kotły, 

2) Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy na dostawę kotłów gazowych 

kondensacyjnych podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji projektu – projekt umowy stanowi Załącznik Nr 15 do SIWZ. 

ROZDZIAŁ XII 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do 

niniejszej SIWZ. 

2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu 

okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej 

określone w w/w przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

3. Rozwiązania równoważne: 

1) w przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 

1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 

analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 

1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne"; 

2) w przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 

standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach 

technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie 

wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
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projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany 

wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego; 

3) użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że 

zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z 

przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania 

lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne 

odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany 

wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego 

wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane 

przez zamawiającego; 

4) użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka 

dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że 

zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające 

zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do 

certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile 

ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany 

wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach 

realizacji zamówienia. 

 

Przemyśl dnia 17.02.2020r. 

ZATWIERDZAM 
z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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