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Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Nowe Ostrowy  
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, województwo łódzkie 

2. Numer telefonu: tel.: 24 356-14-00; 24 356-14-12, fax 24 356 14 00 

3. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@noweostrowy.pl 

4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /dr3y0wb68y/skrytka znajduje się na platformie ePUAP pod adresem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.noweostrowy.bip.org.pl 

6. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP 271.1.2021 

7. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – 

wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV ,,Gospodarka niskoemisyjna”, 

Działanie IV.4 ,,Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń”  

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ustawy P.z.p.  

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, 

tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł 
ciepła w gminie Nowe Ostrowy”.  
Realizowany projekt zakłada wykonanie prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. projektów budowlanych i pozwoleń 
na budowę i/lub zgłoszeń a następnie dostawę i montaż źródeł ciepła w: 
a) 52 nieruchomościach osób prywatnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,  
b) 3 budynkach użyteczności publicznej, 
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach osób prywatnych i 
w budynku użyteczności publicznej. 
Zakres zamówienia obejmuje prace projektowe, prace budowlano montażowe, pomiary i badania oraz obsługę 
gwarancyjną i serwisową wybudowanych w ramach zamówienia instalacji odnawialnych źródeł energii cieplnej 

 
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 
 
CZĘŚĆ I – Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kotłów na gaz płynny LPG oraz prac 
termomodernizacyjnych w budynkach osób prywatnych: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 
a) Uzyskanie mapy do celów projektowych 
b) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem lokalizacji z użytkownikiem, 
c) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych  
d) Demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobnika c.w.u, 
e) Dostawę i montaż: kotła na gaz płynny, zbiornika gazu skroplonego LPG, ciepłomierza i pozostałych 

elementów instalacji, 
f) Wykonanie podłączenia do układu odprowadzania spalin, 
g) podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu, 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.ugbedlno.bip.org.pl/


h) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury 
i) podłączenie zasilania elektrycznego 
j) uruchomienie układu i regulacje  
k) przeszkolenie użytkowników instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji 
l) Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem montażu instalacji oraz prac 

termomodernizacyjnych, 
m) Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badań technicznych urządzenia podlegającego dozorowi 

technicznemu w imieniu mieszkańca, 
n) Zgłoszenie urządzenia do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na 

eksploatacji wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatację w imieniu mieszkańca 
o) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
p) Przygotowanie i złożenia wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w 

imieniu mieszkańca, 
 

2) Planowana ilość instalacji – 23 szt. 
3) Instalacja kotła na gaz płynny powinna się składać z takich elementów jak: kocioł kondensacyjny na gaz 

płynny; zbiornik na gaz skroplony LPG; ciepłomierz; system zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w 
instalacji; orurowanie łączące; izolacja rurociągów; elementy montażowe i sterujące. 

4) Szczegółowy zakres i opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
obejmującego prace projektowe, montażowe i budowlane określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 
załącznik Nr 9 do SWZ oraz szczegółowej wyceny ryczałtowej załącznik nr 3a do SWZ 

 
Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 

44621220-7  Kotły Grzewcze centralnego ogrzewania 
45000000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331110-0  Instalowanie kotłów 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1  Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
CZĘŚĆ II – Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kotłów na ekogroszek V klasy i na biomasę 
(pellet) V klasy oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach osób prywatnych: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 
a) Wykonanie dokumentacji projektowej, 
b) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych, 
c) Demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobnika c.w.u 
d) Dostawa i montaż: kotła na biomasę lub ekogroszek; zasobnika z podajnikiem; ciepłomierza i pozostałych 

elementów instalacji  
e) Wykonanie podłączenia do układu odprowadzania spalin, 
f) podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu, 
g) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 
h) podłączenie zasilania elektrycznego  
i) uruchomienie układu i regulacje  
j) Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem montażu instalacji oraz prac 

termomodernizacyjnych, 
k) przeszkolenie użytkowników instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji 
l) Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badań technicznych urządzenia podlegającego dozorowi 

technicznemu w imieniu mieszkańca, 
m) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
n) Przygotowanie i złożenia wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w 

imieniu mieszkańca, 
2) Planowana ilość kotłów na ekogroszek V klasy - 7 szt. i na biomasę (pellet) V klasy - 3 szt. 
3) Instalacja kotła na biomasę lub ekogroszek powinna się składać z takich elementów jak: kocioł na biomasę 

(pellet) lub ekogroszek; zasobnik z podajnikiem; ciepłomierz; system zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w 
instalacji; orurowanie łączące; izolacja rurociągów; elementy montażowe;  



4) Szczegółowy zakres i opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
obejmującego prace projektowe, montażowe i budowlane określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 
załącznik Nr 11 do SIWZ  oraz szczegółowej wyceny ryczałtowej załącznik nr 3a do SWZ 

 
Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 

44621220-7  Kotły Grzewcze centralnego ogrzewania 
45000000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331110-0  Instalowanie kotłów 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1  Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

CZĘŚĆ III – Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła powietrze/woda 
wysokoparametrowych gazowych, pomp ciepła gruntowych, pomp ciepła powietrze/woda niskoparametrowych 
oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach osób prywatnych i budynku użyteczności publicznej: 
 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 
a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem lokalizacji z użytkownikiem, 
b) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych, 
c) Demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobnika c.w.u 
d) Dostawa i montaż: pompy ciepła; zbiornika gazu skroplonego LPG (dla pomp gazowych); ciepłomierza; bufora 

cieplnego; instalacji odprowadzania skroplin z pomp ciepła (powietrznych);  
e) podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu  
f) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury 
g) podłączenie zasilania elektrycznego  
h) uruchomienie układu i regulacje  
i) przeszkolenie użytkowników instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji 
j) Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem montażu instalacji oraz prac 

termomodernizacyjnych, 
k) Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badań technicznych urządzenia podlegającego dozorowi 

technicznemu w imieniu mieszkańca, 
l) Zgłoszenie urządzenia do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na 

eksploatacji wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatację w imieniu mieszkańca 
m) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
n) Przygotowanie i złożenia wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w 

imieniu mieszkańca, 
o) Rejestracja urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) 

2) Planowana ilość pomp ciepła powietrze/woda wysokoparametrowych gazowych - 3 szt, pomp ciepła 
gruntowych szt. 1, pomp ciepła powietrze/woda niskoparametrowych szt. 18 

3) Instalacja pomp ciepła powinna się składać z takich elementów jak: elektryczna pompa cieplna 
powietrze/woda; pompa ciepła powietrze/woda na gaz płynny; zbiornik na gaz skroplony LPG; pompa ciepła 
grunt/woda; ciepłomierz; system zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji; orurowanie łączące; 
izolacja rurociągów; elementy montażowe 

4) Szczegółowy zakres i opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
obejmującego prace projektowe, montażowe i budowlane określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 
załącznik Nr 11 do SWZ oraz szczegółowej wyceny ryczałtowej załącznik nr 3a do SWZ. 

 
Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 

42511110-5  Pompy grzewcze  
45000000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331110-0  Instalowanie kotłów 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1  Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 



3. Zamawiający podaje informacje niezbędne do prawidłowego określenia stawki VAT dla 
poszczególnych zakresów zamówienia: 

Zakres działań termomodernizacyjnych oraz montaż źródeł ujętych w specyfikacji w części budynków na 
nieruchomościach prywatnych dotyczy budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym w związku z 
powyższym należy zastosować stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług. 

W/w stawkę stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, 
termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym. 

Podstawa prawna: 
art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o Ustawa o podatku od towarów i usług: 
(…) 
12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do:  
1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów 
budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;  
2) robót konserwacyjnych dotyczących:  
a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, 
b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 
- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.  
12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich 
części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - 
wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla 
ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.7)), funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.  
12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: 
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2; 
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. 
12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której 
mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej 
do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 
2.  
12d. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 12, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej 
elementów budynku lub jego części, inne niż remont.  
12e. Przepisu ust. 12 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wliczanych do podstawy opodatkowania świadczenia 
robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.  
(…) 

 
4. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

technicznej dla każdej z lokalizacji, wykonania projektu robót geologicznych jeżeli jest wymagany oraz zgłoszenia 
robót geologicznych lub górniczych.  Dokumentacja techniczna musi zostać uzgodniona z Zamawiającym, 
natomiast z mieszkańcami należy uzgodnić lokalizację zbiorników, urządzeń w kotłowni lub innym pomieszczeniu 
technicznym. Kompletna dokumentacja zawierać będzie plan zagospodarowania terenu, rysunki techniczne oraz opis 
planowanego sposobu wykonania prac. W przypadku gdy właściwy organ administracji nałoży obowiązek uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w ramach niniejszego zadania zobowiązuje się przygotować w tym 
celu wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzje w imieniu Zamawiającego. 

 
5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowane na terenie Gminy Nowe 

Ostrowy. Dokładne lokalizacje zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ, w Załączniku nr 2 do PFU, który stanowi 
załącznik nr 11 do SWZ. 
Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy (zmiana 
nieruchomości). Może to nastąpić, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że nie ma możliwości montażu 
instalacji w danej nieruchomości lub w danym miejscu, a montaż tej instalacji będzie możliwy w innym miejscu. W 
sytuacji, gdy nie będzie możliwa dostawa i montaż instalacji danego typu i o danych parametrach, wówczas zakres 
przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy zostaną pomniejszone o odpowiednią wartość. Maksymalna 
możliwość zmian lokalizacji została określona w umowach. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjvgi4deltqmfyc4njygmydgnrxgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjvgi4deltqmfyc4njygmydgnrtgi
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrvgayteobyga4c44dboaxdcmbzgmztcnjufz3gk4roge4domzr


6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimalnej gwarancji i rękojmi na dostarczone/zamontowane 
źródła ciepła oraz wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru 
przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi na dostarczone/zamontowane źródła ciepła oraz na wykonane 
roboty budowlane, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie 
oceniane zgodnie z punktem XVII.2) lit. b) SWZ 

7. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek 
zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

8. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: 
Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, 
funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze 
względu na specyfikacje przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenia, nazwy materiałów, urządzeń, 
oprogramowania, systemów lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, 
systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy 
użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu 
i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i 
walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. 
Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia 
za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Użyte w dokumentacji nazwy, które 
wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego 
producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od 
podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający informuje, że kryteria tj. cechy materiałów/urządzeń (minimalne 
wymagania – charakterystyka techniczna) stosowane w celu oceny równoważności zostały określone w PFU. 
Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod 
względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w zał. Nr 10 i zał. 
nr 11 PFU do SWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, 
oprogramowania lub systemów. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż 
wskazane w zał. Nr 10 i zał. nr 11 do  SWZ – wymagania techniczne – minimalnych wymaganiach jakościowych, 
funkcjonalnych, technicznych i technologicznych. 
 

Rozdział IV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: 

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi przez Zamawiającego cechami, Wykonawca 

wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe na podstawie, których Zamawiający będzie mógł potwierdzić, 

że oferowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały spełniają minimalne wymogi określone w PFU i załączniku Nr 

10. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie minimalnych parametrów mogą być m.in:  

 certyfikaty, 

 deklaracje zgodności 

 atesty lub aprobaty techniczne, 

 karty katalogowe  

 instrukcje użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć dokument załącznik nr 10 „Materiały równoważne” podając 

informacje dotyczące: typu, producenta oferowanego źródła ciepła, dane techniczne, parametry oraz wymienić i 

załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych warunki (parametry), model oferowanego źródła ciepła 

dla: części I kotła gazowego, dla części II kotła na biomasę i kotła na ekogroszek, dla części III pomp ciepła 

powietrze/woda wysokoparametrowych gazowych, pomp ciepła gruntowych, pomp ciepła powietrze/woda 

niskoparametrowych.  

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z 

zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy oraz może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Rozdział V. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 



2. Zamawiający nie ogranicza liczby części, którą można udzielić jednemu wykonawcy. 
3. Wykonawca może złożyć ofertę dla Części I lub dla Części II lub dla Części III lub łącznie dla kilku części lub dla 

wszystkich części. 
 

Rozdział VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 ustawy Pzp: 

 
1) Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących czynności w zakresie:  

 wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem montażu instalacji oraz prac termomodernizacyjnych    
2) Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby sprawujące funkcje Projektanta i kierownika robót oraz 

inne osoby pełniące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, 
dostawców urządzeń i materiałów budowlanych.  

3) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający 
przewiduje możliwość żądania n/w dokumentów: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów np.: 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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”, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji 

 
4) Wymienione dokumenty w pkt. 3) muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5) Zamawiający wymaga na dzień podpisania umowy dostarczenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
dokumentu wymienionego w pkt. 3 lit b) z danymi wymienionymi w pkt. 4 

6) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z 
zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez: 
 wezwanie pisemne do złożenia w terminie 5 dni roboczych dokumentu lub dokumentów z 

wymienionych w pkt. 3  
 w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia:  



 brak złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 5) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
maksymalnie do kwoty 10.000 zł 

 brak złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego zakresie, o 
których mowa w pkt. 6, a) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej kwoty 
10.000 zł 

 w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji Pracy o 
przypadkach wykonywaniu pracy przez osobę lub osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – 
w wysokości każdorazowo 500,00 zł. Wysokość kary dotyczy każdej osoby, która została ujawniona 
przez PIP.   

 
 

Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 

a) Część I -  14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

b) Część II - 14 miesięcy od daty zawarcia umowy 

c) Część III - 25 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

W tym:  Opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej nie później niż 45 dni od daty zawarcia umowy dla instalacji 
wykonywanych w roku 2021 w celu zatwierdzenia, uzyskania uzgodnień i jak najszybszego rozpoczęcia wykonania 
poszczególnych instalacji oraz nie później niż 4 miesiące dla pozostałych instalacji. 

2) Zamawiający wymaga, aby dostawa, montaż źródeł ciepła oraz robót budowlano montażowych, 
termomodernizacyjnych realizowanych w ramach jednego budynku (mieszkalnego lub użyteczności publicznej) trwała w 
kolejno następujących po sobie dniach. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca przerwał 
rozpoczęte roboty w zakresie jednego budynku. 

3) Realizacja dostawy, montażu źródła ciepła oraz robót budowlano montażowych, termomodernizacyjnych w ramach 
każdej lokalizacji (budynku) objętej przedmiotem zamówienia została wyodrębniona w szczegółowym harmonogramie 
rzeczowo – finansowym złożonym przez wykonawcę po podpisaniu umowy. Szczegółowe zagadnienia dotyczące 
realizacji zamówienia uregulowane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ 

 

Rozdział VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ: 

1. Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://mi-niportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularzy do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w 
Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-
runkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z mini Portalu, określone w Regulaminie mini Portalu oraz zobowiązuje się korzystając z 
mini Portalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania 
oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

https://mi-niportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx
https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx


7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje 
się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna w szczególności: wnioski, 
zawiadomienia, przekazywanie informacji (inna niż oferta Wykonawcy, załączniki do oferty, wymagane 
dokumenty) odbywa się: 

 za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini 
Portal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być 
szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia, 

 za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@noweostrowy.pl 

9. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o 
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa 
w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe 
środki dowodowe, pełnomocnictwo składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji dostępnego na ePUAP jako załączniki w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ. 

11. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później 
niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

12. W przypadku gdy zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt.11, przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

14. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Mariusz Marczak, email: inwest@noweostrowy.pl 

Damian Cichacz, email: informatyka@noweostrowy.pl  

 

Rozdział IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

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

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1,4, i 7. 

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osoba  fizyczna , którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie,  

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

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,  
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczna   decyzje  administracyjna  o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

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

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawca   do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być   wyeliminowane w inny sposób niż  przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, i 7 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 

albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt. VI.2.1),2) i 5) oraz w pkt. VI.3. 2),3), jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w 
tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  



 a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  
 b)  zreorganizował personel,  
 c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
 d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.4, są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę 

6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp: 

1)  w przypadkach, o których mowa w pkt. VI.2.1) lit. a-g i pkt VI.2.2), na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2)  w przypadkach, o których mowa w:  
 a) pkt. VI.2.1) lit. h i pkt 2), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w 
pkt. VI.2.1) lit. h,  

3)  w przypadku, o którym mowa w pkt. VI.2.4), na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;  

4) w przypadkach, o których mowa w pkt. VI.2.5), pkt. VI.3. 2),3), na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia;  

7) w przypadkach, o których mowa w pkt.VI.2.6), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące 
podstawą wykluczenia.  

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

zamówienia 

 

Rozdział X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 

 posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 

4.1. wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał (a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym 
– wykonuje) należycie: 

a) w zakresie części 1 zamówienia:  

 wykonał zamówienia na dostawę i montaż kotłów na gaz o mocach pojedynczych jednostek do 30 kW 
w ilości min 10 szt. wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 500.000,00 zł.  

 Zamawiający wymaga, aby min. jedno z ww. zamówień było zrealizowane w formule „zaprojektuj – 
wybuduj” 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia oddzielnie na dostawę i montaż kotłów na gaz o 
mocach pojedynczych jednostek do 30 kW w ilości min 10 szt. oraz na roboty termomodernizacyjne wykonane na 



podstawie oddzielnych zamówień pod warunkiem, że łączna wartość tych zamówień nie będzie mniejsza niż 
500.000,00 zł.  
  

b) w zakresie części 2 zamówienia:  

 wykonał zamówienia na dostawę i montaż kotłów na paliwo stałe klasy V i/lub kotłów na biomasę o 
mocach pojedynczych jednostek do 30 kW w ilości min 5 szt. wraz z wykonaniem robót 
termomodernizacyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł,  

 Zamawiający wymaga aby, min. jedno z ww. zamówień było zrealizowane w formule „zaprojektuj – 
wybuduj” 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia oddzielnie na dostawę i montaż kotłów na paliwo stałe 
klasy V i/lub kotłów na biomasę o mocach pojedynczych jednostek do 30 kW w ilości min 5 szt. oraz na roboty 
termomodernizacyjne wykonane na podstawie oddzielnych zamówień pod warunkiem, że łączna wartość tych 
zamówień nie będzie mniejsza niż 200.000,00 zł. 
 

c) w zakresie części 3 zamówienia:  

 wykonał zamówienia na dostawę i montaż gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła pracujących w 
zestawie w systemie kaskadowym z kotłami gazowymi zasilanych LPG o łącznej (zsumowanej) 
mocy zestawu min. 280kW wraz z montażem instalacji i zbiorników LPG o wartości min 600.000,00 zł.  
Zamawiający wymaga, aby min. jedno z ww. zamówień było zrealizowane w formule „zaprojektuj – 
wybuduj”; 

 wykonał zamówienia na dostawę i montaż powietrznych, sprężarkowych pomp ciepła o mocach 
pojedynczych jednostek do 20 kW w ilości min 10 sztuk wraz z wykonaniem robót 
termomodernizacyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł.  
Zamawiający wymaga, aby min. jedno z ww. zamówień było zrealizowane w formule „zaprojektuj – 
wybuduj” 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia oddzielnie na dostawę i montaż powietrznych, 
sprężarkowych pomp ciepła o mocach pojedynczych jednostek do 20 kW w ilości min 10 sztuk oraz na roboty 
termomodernizacyjne wykonane na podstawie oddzielnych zamówień pod warunkiem, że łączna wartość tych 
zamówień nie będzie mniejsza niż 600.000,00 zł. 

 wykonał zamówienie na dostawę i montaż gruntowej, sprężarkowej pompy ciepła o mocy min. 10kW 
wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.  
Zamawiający wymaga, aby ww. zamówienie było zrealizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj” 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia oddzielnie na dostawę i montaż gruntowej, 
sprężarkowej pompy ciepła o mocy min. 10kW oraz na roboty termomodernizacyjne wykonane na podstawie 
oddzielnych zamówień pod warunkiem, że łączna wartość tych zamówień nie będzie mniejsza niż 100.000,00 zł 

 
UWAGA:  
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót 
budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.  
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający wymaga, aby warunek dotyczył dostaw wykonywanych w okresie dłuższym niż 3 lata tj. w okresie 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert.  
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jedną na jedno lub dwa lub trzy części, wówczas zobowiązany jest przedstawić 
doświadczenie wymagane odpowiednio dla każdej części. 

 
4.2 Wykazania, że Wykonawca dysponuje:   

 minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, 
ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej 

 minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jest członkiem 
właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, 

 minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: elektrycznej 
w zakresie instalacji elektrycznych, jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, 

 minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 



Uwaga: 

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). 
2) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, 
które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub 
stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i 
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 
3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na 
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 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). 
4) zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia 
oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności, 
5) w zakresie wymogu dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji gazowych 

oraz do kierowania robotami w zakresie instalacji gazowych jest wymagany przy składaniu oferty dla Części I i Części III.  
 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają dostawy lub roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

b) W przypadku, o którym mowa w pkt. a), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają 
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub dostawy lub roboty budowlane wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

c) warunek opisany w pkt. 4.1 zostanie spełniony, jeżeli 

 dla Części I - jeden z wykonawców będzie posiadał wymagane doświadczenie lub będą spełniać łącznie  

 dla Części II – jeden z wykonawców będzie posiadał wymagane doświadczenie lub będą spełniać 
łącznie, 

 dla Części III – jeden z wykonawców będzie posiadał wymagane doświadczenie lub będą spełniać 
łącznie. 

d) warunek opisany w pkt. 4.2 zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców będzie dysponował wymaganymi 
osobami lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami. 

e) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów: 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
dostawy,  usługi, roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. c), potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 



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

e) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na 
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

f) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

Rozdział XI. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: 

1. ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ:  

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w rozdziale IX i X SWZ. 

W/w oświadczenie składa się na formularzu JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA, 

zwanego dalej JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca może ograniczyć się tylko do wypełnienia w części IV formularza 

JEDZ „sekcja α” ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich  kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać 

pozostałych sekcji w tej części.  

Weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, na wezwanie Zamawiającego. 

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, odrębny formularz JEDZ (dokument 

elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.  

Powyższe dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i 

brak podstaw do wykluczenia, 

d) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, to składa JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca 

korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia. Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny 

formularz JEDZ. 

e) Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach 

Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym 

wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

 jest zobowiązany wypełnić tylko część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to 
wiadome, podać firmy podwykonawców, 

 nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w 
części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu. 

 

f) Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny 

na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ  



Uwaga: 

Jednolity dokument JEDZ w wersji edytowanej oraz instrukcja wypełnienia jest dostępna na stronie 

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

udostępnił na stronie gminy http://nowostrowy.bip.org.pl/ jako załącznik do SIWZ. 

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie 

umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego 

formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD) 

2. SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

 BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

 art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp 

 art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 

środka karnego 

-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg. wzoru Załącznik 

nr 5.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie,  

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności,  

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – dokument składają osoby prawne lub 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 

środka zapobiegawczego, 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
http://nowostrowy.bip.org.pl/
http://ec.europa.eu/growth/espd


 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 

zakłócenie konkurencji, 

 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

 art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1170), 

 art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

- wg załącznika nr 4 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 

zakresie, o którym mowa w pkt. a), (dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed ich złożeniem) 

 wymienionego dokumentu w pkt. c), d) i e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie naruszył obowiązków 

dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (dokument w tym 

zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem); nie otwarto jego likwidacji, 

nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument w tym zakresie 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem).  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt. a), c), d), e) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument w tym zakresie 
powinien być wystawiony odpowiednio: dla pkt. a), e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem; dla pkt. c), d) 
nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem. 

g) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile wykonawca wskazał w 
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

h) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, 
jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność 

 SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego 
podmiotowego środka dowodowego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób 
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

b) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 



potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg. załącznika 
nr 6 

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za 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 – wg. załącznika 
nr 7 

Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04 września 2021 r. 

2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa 

w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4) W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w 

pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Rozdział XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia: 

 Dla Części I: wadium w wysokości 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.    

 Dla Części II: wadium w wysokości 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 

 Dla Części III: wadium w wysokości 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3) Wadium musi obejmować okres związania ofertą określony w Rozdziale XII.1 

4) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a)  pieniądzu; 

b)  gwarancjach bankowych; 

c)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d)  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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

5) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z 
obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 

a) nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/ gwarancji (Zamawiającego: Gmina Nowe 
Ostrowy), poręczyciela/gwaranta oraz adresy ich siedzib,   

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 
c) kwotę wadium, 
d) terminem ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,  
e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalne, bezwarunkowe na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

6) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w 
Krośniewicach o. Ostrowy nr 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 dopisaniem nr sprawy oraz numer części. 

7) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

8) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4) lit. b-d, wykonawca 
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

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



a)  upływu terminu związania ofertą; 

b)  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

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

10) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 
wykonawcy: 

a)  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b)  którego oferta została odrzucona; 

c)  po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza; 

d)  po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

11) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą 
wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XXII ustawy 
Pzp. 

12) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

13) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 
poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 
zapłaty wadium, jeżeli: 

a)  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po 
jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

b)  wykonawca, którego oferta została wybrana:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 
którego oferta została wybrana. 

 

Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami sporządzona w języku polskim, składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

2) Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 
4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC 
OS.  

3) Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.  

4) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie 
dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi 
folder zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania 
Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 



przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

6) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy 
zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

7) Do oferty należy dołączyć:  

a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia;  

c) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ JEDZ 

w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku polegania na 
zdolności podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa 
każdy z Wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby; 

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy. 

f) Wycenę ryczałtową wg Załącznik nr 3 dla części na którą jest składana oferta 

g) Załącznik nr 10 „Materiały równoważne” dla części na którą jest składana oferta wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie wymogu równoważności 

8) Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą być 

złożone w oryginale.  

9) Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

10) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w 
formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 

 

Rozdział XV. Sposób oraz termin składania ofert 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na mini Portalu.  

2) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07 czerwca 2021 r., do godz. 9:00.  

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5) Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” 
otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie 
ewentualnego wycofania oferty.  



6) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.  

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

 

Rozdział XVI. Termin otwarcia ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 07 czerwca 2021 r., o 
godzinie 9:15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3) Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

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

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

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

 

Rozdział XVII. Sposób obliczenia ceny 

1) Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto. 

2) Podstawą do określenia ceny oferty jest SWZ wraz z załącznikami w tym PFU na podstawie, którego wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia „szczegółowej wyceny ryczałtowej” (Załącznik nr 3a) którą wykonawca 
zobowiązany będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy oraz na jej podstawie do sporządzenia „wyceny 
ryczałtowej” (Załącznik nr 3) dla poszczególnych części, którą wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. 

3) Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowy opis ceny ryczałtowej określa § 5 umowy. 

4) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.  

5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie 
przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

8) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest na dzień podpisania 
umowy dostarczyć Zamawiającemu „szczegółową wycenę ryczałtową” wg załącznika nr 3a.  

    Szczegółowa wycena ryczałtowa stanowi podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia 

9) Wykonawca ma obowiązek na etapie złożenia oferty poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o 
podatku od towarów i usług (dz. U. z 2018 r poz. 2174, z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. 

 

Rozdział XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie 

następującego kryterium: 
 Cena - 60 %,  

 Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia - 40% 



 

a) Kryterium „cena” (C) będzie liczona wg wzoru: 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

                           Najniższa cena oferty  
          C    =      ------------------------------ x 60,0  
                           Cena badanej oferty 

 

b) kryterium „gwarancja” (G),  ilość punktów - max 40 pkt.: 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę okres gwarancji i rękojmi udzielony na 

wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca otrzyma punkty w wysokości: 

 36 m-cy – 0 pkt. 

 48 m-cy – 20 pkt.  

 60 m-cy – 40 pkt.  
Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest w druku ofertowym dokonać przez podkreślenie oferowanej ilości 

gwarancji i rękojmi.   W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to Zamawiający odrzuci 

ofertę. 

Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców: 

P = C + G 

gdzie: 

P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

G – ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia 

„gwarancja” 

3) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

4) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą 
ceną lub najniższym kosztem. 

5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę lub koszt. 

6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio 
złożonych przez nich ofertach. 

 

Rozdział XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

Rozdział XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 



1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto wynikającej z oferty albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego. 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia.  
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. Z kwoty, o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający: 
a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego 

za należycie wykonane, 
b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania wnoszonego w innej formie niż gotówkowej, Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć: 

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości kwoty o 
której mowa w ust. 1 z ważnością do 30 dnia włącznie liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

b) w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia - zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w 
wysokości 30 % kwoty o której mowa w ust. 1, zamówienia z ważnością do 15 dnia po upływie okresu rękojmi 
za wady,  
lub 

c) dokument zabezpieczenia należytego wykonania zawierający klauzulę dotyczącą zarówno zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

d) w przypadku nie złożenia wymienionej w pkt. b) zabezpieczenia we wskazanym terminie  -  Zamawiający 
powyższą kwotę  potrąci z faktury wykonawcy. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i przedłożenia Zamawiającemu. Obowiązek ten dotyczy np. sytuacji, gdy wykonawca nie 
wywiąże się z obowiązku terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, który jednocześnie spowoduje 
zmiany terminów ważności dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady określone w pkt. a) i b). 

f) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy.  

g) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia 

 

Rozdział XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 



1) Zamawiający zawiera umowę   w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie 
krótszym niż  10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało prze-słane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.  

2) Zamawiający może zawrzeć   umowę  w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedna  ofertę .  

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o 
miejscu i terminie podpisania umowy.  

4) Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się   od zawarcia umowy 
w sprawie zmówienia publicznego Zamawiający może dokonać  ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważniać  postępowanie 

6) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia (w przypadku wyboru ich 
oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

7) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

a) informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą 
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy), 

b) dokumenty (kserokopia uprawnień, kserokopie aktualnego zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa), dotyczące wykazanych w ofercie osób posiadających wymagane uprawnienia określone w pkt. X. 
pkt. 4 lit. b) SWZ 

c) harmonogramu rzeczowego opracowanego zgodnie z wytycznymi opisanymi w projekcie umowy  

d) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w pkt. XX SWZ, 

e) szczegółową wycenę ryczałtową wg. Załącznika nr 3a dla części na którą jest zawierana umowa 

f) złożenie najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy dotyczący korzystania z 
pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymogiem zawartym w SWZ pkt. VI. 

 

Rozdział XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o 
konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 
pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym 
na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia 



8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 
zamówień publicznych”. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.  
 

Rozdział XXIII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 

PKT 8 

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 8 ustawy Pzp, 
dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy w przypadku, np. gdy 
uczestnik projektu zrezygnuje z montażu danego rodzaju instalacji określonej w projekcie na rzecz montażu instalacji 
innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie dla danej części, część ta zostanie zwiększona o dodatkową ilość 
instalacji a w tej części w której uczestnik projektu zrezygnował z danej instalacji zostanie pomniejszona o część 
niewykonaną. 

2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w 

szczególności, gdy potrzeba zmiany dostaw będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej, jak również 

strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. 

3) Wartość zamówienia - do 30% wartości podstawowego zamówienia 

Rozdział XXIV. PODWYKONAWSTWO 

1) Wykonawca może powierzyć część zamówienia na roboty budowlane lub usługi podwykonawcy/podwykonawcom. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania 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. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia 

 

Rozdział XXV. Informacje dodatkowe 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

2) Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

3) Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94. 

5) Zamawiający nie przewiduje organizacji dla Wykonawców wizji lokalnej. 

6) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 



7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

10) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 

ustawy Pzp. 

11) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

12) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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 Zamawiający - Gmina Nowe Ostrowy reprezentowana przez 

Wójta Gminy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, email: sekretariat@noweostrowy.pl, tel.:  (24) 356-14-00. 

 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych za pośrednictwem email: odo24@wp.pl lub pocztą tradycyjną, na adres zamawiającego z 
dopiskiem „ochrona danych.” 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: „Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy.” prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

 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, 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.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

mailto:odo24@wp.pl


*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział XXVII. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

  

L.p. 
Oznaczenie 
Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór umowy dla: Części I;  Części II; Części III 

2. Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty  

3. Załącznik nr 3 i 3a 

• Wycena ryczałtowa dla części I – Załącznik nr 3;  

• Wycena ryczałtowa dla części II – Załącznik nr 3; 

• Wycena ryczałtowa dla części III – Załącznik nr 3; 

• Szczegółowa wycena ryczałtowa część I – Załącznik nr 3a; 

• Szczegółowa wycena ryczałtowa część II – Załącznik nr 3a; 

• Szczegółowa wycena ryczałtowa część III – Załącznik nr 3a; 

4. Załącznik nr 4 
Oświadczenie dotyczące aktualności danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

6.  Załącznik nr 6 Wzór wykazu wykonanych dostaw 

7. Załącznik nr 7 Wzór wykazu osób 

8. Załącznik nr 8 
Wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia 

9. Załącznik nr 9 Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ 

10. Załącznik nr 10 Materiały równoważne dla: Części I;  Części II; Części III 

11. Załącznik nr 11 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 

 

 


