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ZP.272.15.2015
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp)
Zamawiającym jest:
Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
tel: (033) 4777-213
fax: (033) 4777-133
strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp)
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 5.186.000 euro.
2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013,
poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej uPzp.
2.3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zwaną dalej SIWZ opracowano dla
Wykonawców, uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie
przepisów uPzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp)
3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie systemów instalacji
fotowoltaicznych w następujących obiektach:
a) – PDPS „Pogórze”, ul. Zamek 132, Pogórze, 43-430 Skoczów,
b) – PDPS „Feniks”, ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów,
c) – PDPS „Pogodna Jesień”, ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn,
d) – SSM „Granit”, ul. Malinka 79, 43-460 Wisła,
e) – OPDiR – Dom Dziecka, ul. Malinowa 4, Międzyświeć, 43-430 Skoczów,
f) – Administracja Starostwa Powiatowego, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
3.2. W ramach zamówienia zakres robót obejmuje wykonanie w w/w obiektach robót
ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych zgodnie z projektem budowlanowykonawczym, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną.
3.3. Urządzenie fotowoltaiczne składa się z następujących modułów:
a) moduł generatora fotowoltaicznego PV (panele fotowoltaiczne)
b) konstrukcja wsporcza i systemowa stojaków generatora PV,
c) ochrona przepięciowa generatora PV (zwód pionowy),
d) uziemienia i wyrównanie potencjałów urządzenia PV,
e) moduł przekształcania energii elektrycznej stałej na przemienną (falownik
z zespołem zabezpieczeń częstotliwościowo-napięciowych + licznik energii +
zabezpieczenia) RPV,
f) moduł rozdziału energii elektrycznej R1 (rozłączniko-bezpiecznik, zabezpieczenia:
różnicowo-prądowe, przed porażeniem, przeciążeniem, zwarciami),
g) moduł współpracy z instalacją elektryczną wewnętrzną R2 (wyłącznik główny
z zabezpieczeniami przeciążeniowymi i zaniku napięcia z sieci zewnętrznej),
h) moduł akumulacji energii AQ (zasobnik cwu z armaturą i pomiarem zużycia wody
cwu akumulowanej),
i) moduł wizualizacji pracy falowników i transmisji danych.
3.4. Na roboty ogólnobudowlane składają się między innymi:
a) wzmocnienie konstrukcji dachu (na wybranych budynkach),
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b) montaż konstrukcji wsporczej na dachu budynku pod typowe stojaki,
c) montaż typowych stojaków na konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne,
d) montaż modułów fotowoltaicznych na typowych stojakach,
e) inne roboty towarzyszące i uzupełniające,
całość w sposób nie powodujący przekroczenia dopuszczalnego obciążenia dachu,
3.5. Na roboty sanitarne składają się między innymi:
a) rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji cwu,
b) montaż armatury,
c) próba szczelności,
d) badanie poziomu hałasu.
3.6. Na roboty elektryczne składają się między innymi:
a) montaż modułów fotowoltaicznych na typowych stojakach w zakresie instalacji
elektrycznej,
b) montaż ochrony przepięciowej modułów fotowoltaicznych,
c) połączenie modułów fotowoltaicznych między sobą kablami dedykowanymi
w korytkach PCV odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego
i warunków zewnętrznych,
d) połączenia wyrównawcze i uziemiające,
e) montaż rozdzielnicy elektrycznej RPV, R1 i akumulatora energii cieplnej AQ
w pomieszczeniu węzła cieplnego,
f) połączenie łańcucha fotowoltaicznego tworzącego generator fotowoltaiczny
z rozdzielnicą elektryczną RPV,
g) montaż wyłącznika głównego urządzenia fotowoltaicznego – rozdzielnica
elektryczna R2,
h) wykonanie połączeń rozdzielnic elektrycznych RPV, R1 z akumulatorem energii
AQ,
i) podłączenie do rozdzielni głównej RG z R2,
j) podłączenie akumulatora energii cieplnej AQ do istniejącej instalacji cwu w węźle
cieplnym,
k) wykonanie pomiarów,
l) rozruch urządzenia fotowoltaicznego,
m) montaż rozdzielnicy elektrycznej RPV jako wolnostojącej w pobliżu budynku
G1/G2 (dotyczy części A. – obiekt PDPS „Pogórze),
n) układanie w ziemi kabli na trasie rozdzielnica RPV budynek G1/G2 – R1 i R2
budynek P/ADM-W (dotyczy części A. – obiekt PDPS „Pogórze).
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego wniosku w
postaci dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót.
3.8. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie, tj.: nazwa marki, znak towarowy,
producent, dostawca, typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje lub
systemy, o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyrobów lub rozwiązań równoważnych
zgodnych z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową
specyfikacją techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi albo Polską Normą lub aprobatą techniczną pod warunkiem, że
zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w wyżej
wymienionych dokumentach.
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3.9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz termin
ważności dokumentu oraz zamieścić w ofercie parametry urządzeń równoważnych.
3.10. Zastosowane wyroby muszą odpowiadać wymogom, określonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wyroby muszą posiadać certyfikat zgodności z normą zharmonizowaną
lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną wyrobu państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo Polską Normą lub
aprobatą techniczną.
3.11. Zamawiający wymaga by wykonany przedmiot zamówienia objęty był minimum 60
miesięcznym okresem gwarancji. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z usunięciem
awarii winien zostać udzielony w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
3.12. Obiekty objęte ochroną konserwatorską:
– część A. budynki PDPS „Pogórze” – ujęte w rejestrze ŚWKZ, pozycja nr A-345/78,
– część C. budynek PDPS „Pogodna Jesień” – ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta
Cieszyn.
3.13. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w
celu uniknięcia kolizji z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu. Wykonawca samodzielnie
powiadamia odpowiednie służby o prowadzonych pracach w obrębie kolizji oraz zleca nadzór
techniczny nad tymi pracami na własny koszt. Wykonawca każdorazowo o tym fakcie
powiadamia Zamawiającego (dotyczy obiektu PDPS „Pogórze”).
3.14. W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom,
pracownikom i instytucjom poruszania się po posesji. Roboty budowlane muszą być
prowadzone w sposób umożliwiający całodobowe korzystanie z wejścia głównego do
budynku oraz wejść bocznych. Wykonawca nie będzie również blokował wjazdu na teren
posesji przez bramę wjazdową.
3.15. Teren budowy winien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
oraz oznakowany tablicą informacyjną. Prace niebezpieczne, prace na wysokościach,
rozbiórki itp. należy właściwie oznakować, strefę niebezpieczną należy wydzielić i
zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP.
3.16. Za wypadki i szkody z tytułu zdarzeń losowych powstałe na terenie budowy
odpowiada Wykonawca oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.
3.17. Miejsce na składowanie wyrobów i materiałów oraz ustawienie kontenera na terenie
posesji należy uzgodnić z Zarządcą obiektu.
3.18 Wspólny Słownik CPV:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
CPV 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp)
4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy do
dnia 31.07.2016r.
4.2. Zamawiający wymaga by zamówienie zostało wykonane dla poszczególnych obiektów w
następujących okresach:
a) – PDPS „Pogórze” budynki A-B do 31.12.2015r.,
b) – PDPS „Feniks”
do 31.07.2016r.,
c) – PDPS „Pogodna Jesień”
do 31.07.2016r.,
d) – SSM „Granit”
do 31.07.2016r.,
e) – Dom Dziecka Międzyświeć
do 31.05.2016r.,
f) – Administracja Starostwa
do 31.05.2016r.
4.3. W przypadku wydłużających się procedur, w pozyskiwaniu środków finansowych
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia realizacji inwestycji do 31.12.2017r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp)
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ust. 1 uPzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 uPzp tj:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien udokumentować, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy instalacje
fotowoltaiczne, z których przynajmniej jedna z nich była o mocy znamionowej nie
mniejszej niż 20 kW oraz minimum jednej instalacji z zabezpieczeniem emisji energii
elektrycznej do sieci energetycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien jest wykazać, że
dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, którymi są
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy zabytku
nieruchomym – dotyczy obiektów A i C,
b. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – dotyczy obiektów:
B, D, E i F.
c. do kierowania robotami w specjalności sanitarnej,
d. do kierowania robotami w specjalności elektrycznej.
Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych funkcji pod warunkiem posiadania przez
wskazane osoby wymaganych uprawnień.
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Dla wskazanych osób Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie, że osoby
wskazane na poszczególne stanowisko/a posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu winien jest wykazać, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż 1.000.000 zł.

5.2. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b uPzp może polegać na wiedzy, doświadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków.
5.2.1 Wykonawca winien w powyższej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie dlatego winien złożyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na potrzeby
wykonania zamówienia.
5.2.2 Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców,
na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
5.3 Zamawiający będzie oceniał powyższe warunki na podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ
oraz uPzp.
5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą
wg formuły spełnia – nie spełnia.
5.5. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy
i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp)
6.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu
wynikających z art. 22 uPzp, których opisu Zamawiający dokonał w pkt. 5 SIWZ oraz braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp winien jest złożyć następujące
dokumenty i załączniki:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
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organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
e) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ,
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ;
g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby uczestniczące w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania robót
we wskazanym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ),
h) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz wykonanych robót powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem, który
stanowi załącznik nr 6 SIWZ,
i) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.2. Nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp skutkuje
wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.
7.OPIS
SPOSOBU
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp)
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują
pisemnie.
7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu,
telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść została potwierdzona pismem.
7.3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną.
7.4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienia treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt
3 uPzp,
7.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert.
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7.6. Jeżeli wniosek wpłynie po terminie określonym w pkt. 7.5. lub będzie dotyczył
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
7.7. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa on na przesunięcie
terminu możliwości składania wyjaśnień do SIWZ.
7.8 Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
- Zygmunt Zahraj, Jolanta Pala – w zakresie merytorycznym - tel. (033) 4777215,
4777214,
- Gabriela Sztuchlik, Marcin Rycko - w zakresie proceduralnym - tel. (033) 4777213.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp)
8.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 50.000,00zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu:
- na rachunek Zamawiającego: GETIN BANK S.A. 17 1560 1023 2116 1042 5031 0005
z dopiskiem: WADIUM – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE II do dnia
30.10.2015r. (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy
na rachunek Zamawiającego),
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowejkredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
8.3. Wadium w innej formie niż pieniężna powinno zostać złożone w oryginale
w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie do dnia 30.10.2015r.
do godz. 10.00. Jeżeli Wykonawca nie złoży wadium przed terminem składania ofert to oferta
zostanie wykluczona bez rozpatrywania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp. Ponadto do
oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium.
8.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku zatrzymania wadium
wynikającego z art. 46 ust. 4a uPzp.
8.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówieniu publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 8.4 SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym prze Zamawiającego.
8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
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poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp)
Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp)
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty powinny
być trwale spięte (zszyte), w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, a każda
zapisana strona ponumerowana. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi
składający ofertę.
10.2. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, oświadczenia i załączniki.
10.3. Na ofertę winny składać się następujące dokumenty i załączniki:
a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
e) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
f) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ;
g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ;
h) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby uczestniczące w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania robót
we wskazanym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ);
i) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
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i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz wykonanych robót powinien zostać
sporządzony zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 SIWZ;
j) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.;
k) dokumenty w zakresie umocowania prawnego do podpisywania oferty, zgodnie z
pkt 10.7 niniejszej SIWZ;
l) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy do wykonania część robót
budowlanych powinien on złożyć oświadczenie o zakresie robót budowlanych do
wykonania przez Podwykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 7 SIWZ;
m) kserokopia wadium;
n) kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem następujących czynników
cenotwórczych: wartość stawki r-g, poziom narzutów kosztów ogólnych i kosztów
zakupu oraz poziom zysku w %.
Kosztorys ofertowy winien być sporządzony wg poniższego wzoru na podstawie
przedmiarów robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby opisy poszczególnych pozycji
kosztorysu ofertowego były identyczne, jak w zamieszczonym kosztorysie ślepym i
przedmiarze robót.

o) wykaz zastosowanych wyrobów i materiałów z podaniem wartości cen
jednostkowych;
p) wykaz zastosowanego sprzętu z podaniem wartości cen jednostkowych r-g.
UWAGA: zamieszczone pod niektórymi kosztorysami ślepymi zestawienia
materiałów (wyrobów) i sprzętu należy traktować przykładowo. Wykonawca
winien jest sporządzić zestawieniami na podstawie sporządzonych kosztorysów
ofertowych i nie muszą być one identyczne z zamieszczonymi zestawieniami.

10.4. Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie
z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów, winno być dołączone do oferty;
b) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego
pełnomocnika; oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje
wymienione w pkt 10.3. ppkt. b), c), d), e), f) dla każdego z partnera osobno, pozostałe
składane są wspólnie.
10.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3. ppkt. c), d), e)
niniejszej SIWZ Wykonawca składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
10.7. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z
umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru,
ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia
dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia.
10.8. Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10.9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” i wydzielone w formie załącznika.
10.10. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, sporządzone i podpisane przez Wykonawcę.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1
pkt 11) uPzp)
11.1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym
w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w Kancelarii Ogólnej do dnia 30.10.2015r. do godz. 1000.
11.2. Ofertę należy składać w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie,
przy czym opakowanie lub koperta powinna być opisana: NIE OTWIERAĆ - PRZETARG
– INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-II oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
11.3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie
Powiatowym w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 pok. 202 o godz. 1030 w dniu 30.10.2015r.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Wykonawcy
nie mają obligatoryjnego obowiązku obecności przy otwieraniu ofert.
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12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp)
12.1. Cena oferty powinna obejmować:
a. pełny zakres robót i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem
robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać
ewentualne odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w trakcie postępowania
przetargowego,
b. inne koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, jak np.: koszty
organizacji terenu budowy, korzystanie z mediów, zaplecza socjalnego, koszty
ewentualnych uzgodnień i nadzoru służb zewnętrznych, przygotowania odbioru
końcowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym: wykonanie
niezbędnych badań i pomiarów, aktualizacja w projekcie zmian powstałych w trakcie
realizacji, dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz. (dotyczy
części A. – obiekt PDPS „Pogórze”), certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na
zastosowane wyroby, materiały i urządzenia,
12.2. W celu określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
winien sporządzić kosztorys ofertowy wg wzoru określonego w pkt III, ppkt 1 na podstawie
przedmiarów robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót wyceniając poszczególne pozycje ślepego kosztorysu. Wstawianie
dodatkowych pozycji przez Wykonawcę jest niedopuszczalne.
Zamawiający dopuszcza sposób wyceny poszczególnych pozycji na podstawie kalkulacji
własnej (podstawa wyceny zgodnie z KNR w kolumnie 2 ślepego kosztorysu podana jest
pomocniczo). W takim przypadku wymaga się, aby poszczególne pozycje kosztorysu
ofertowego (kolumna 3 - „Opis”) były identyczne z opisem pozycji zamieszczonym w
kosztorysie ślepym i przedmiarze robót.
12.3. Ponadto w ofercie winny zostać wyszczególnione przyjęte do sporządzenia kalkulacji
następujące składniki cenotwórcze: wartość stawki r-g, poziom narzutów kosztów ogólnych i
kosztów zakupu oraz poziom zysku w %, wykaz zastosowanych wyrobów i materiałów z
podaniem wartości cen jednostkowych, wykaz zastosowanego sprzętu z podaniem wartości
cen jednostkowych r-g.
12.4. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie
zauważone braki, błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem i/lub ślepym
kosztorysem i/lub dokumentacją projektową i wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie i
uszczegółowienie.
12.5. stawkę podatku VAT na roboty budowlane należy przyjąć w wysokości:
a) – PDPS „Pogórze”, ul. Zamek 132, Pogórze, 43-430 Skoczów – 23 %
dla branży sanitarnej w bud. Mieszk. A-B
- 8%
b) – PDPS „Feniks”, ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów
– 8%
c) – PDPS „Pogodna Jesień”, ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
– 8%
d) – SM „Granit”, ul. Malinka 79, 43-460 Wisła
– 23 %
e) – OPDiR – Dom Dziecka, ul. Malinowa 4, Międzyświeć,
– 8%
43-430 Skoczów
f) – Administracja Starostwa Powiatowego, ul. Bobrecka 29,
– 23 %
43-400 Cieszyn

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp)
13.1. Ocena ofert będzie dokonywana przez Komisję Przetargową.
13.2. Komisja Przetargowa uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
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b) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ.
13.3. Po weryfikacji przez Komisję Przetargową ofert określonych w pkt 13.2., Komisja
przedstawi Zamawiającemu propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej przy założeniu
następujących kryteriów:
Cena (C) - 95%
Okres udzielonej gwarancji (OG) – 5%
13.3.1. Sposób obliczania punktów w kryterium cena:
C = (cena najtańszej oferty : cena oferty badanej) * 100 * 95%
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca w kryterium cena wynosi 95.
13.3.2. Sposób obliczania punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji:
Przy ocenie gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy
okres gwarancji, przy czym gwarancja nie może być krótsza niż 60 miesięcy i nie
dłuższa niż 96 miesiące.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w następujących okresach
miesięcznych:
- gwarancja 96 miesięcy – 5 pkt
- gwarancja 84 miesiące – 3 pkt
- gwarancja 72 miesięcy – 1 pkt
- gwarancja 60 miesięcy – 0 pkt
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować
gwarancji poniżej 60 miesięcy. Oferta zawierająca okres gwarancji poniżej 60 miesięcy
zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca w kryterium gwarancja
wynosi 5 pkt.
13.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
będącą sumą punktów uzyskanych z powyższych dwóch kryteriów. Maksymalna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp)
14.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie
z projektem umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy
zostanie określony w ogłoszeniu o wyborze.
14.2. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić harmonogram rzeczowofinansowy, a w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie Zamawiający
zgodnie z art. 23 ust. 1 uPzp będzie wymagała przedłożenia przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów
potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia, wydane przez
właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa),
potwierdzające członkostwo i opłacanie składek osób, które będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia.
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14.4. Wykonawca każdorazowo przed podpisaniu umowy z podwykonawcą winien
przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami do akceptacji.
15.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp)
15.1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny podanej w ofercie, które zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu
zawarcia umowy zgodnie z art. 147 oraz 150 uPzp.
15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone wedł ug wyboru Wykonawcy w jednej l u b
w k i l k u następujących formach:
a) pieniądzu: na rachunek Zamawiającego: GETIN BANK S.A. 17 1560 1023 2116
1042 5031 0005 z dopiskiem: ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE II (za datę wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu uważa się datę wpływu
pieniędzy na konto Zamawiającego);
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
15.3. Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
15.4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% służy
do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a jej niewykorzystana część
zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości
30 % służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a jej niewykorzystana część
zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi.
15.5. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji zadeklarowanemu przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym.

16.
ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE
ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY (art. 144 ust. 1 uPzp).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą
zawarł umową zgodną z treścią projektu umowy, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp)
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki
ochrony prawnej”.
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18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1) uPzp)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWEJ (art. 36 ust. 2 pkt 2) uPzp)
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.
INFORMACJA
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 3) uPzp)
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE
WARUNKI,
JAKIM
MUSZĄ
ODPOWIADAĆ
OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE (art. 36
ust. 2 pkt 4) uPzp).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA
SPOROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ (art. 36 ust. 2 pkt 5) uPzp)
Na podstawie art. 27 ust. 1 uPzp Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą
elektroniczną.

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp)
23.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
23.2 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich/PLN.

24. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ (art. 36
ust. 2 pkt 7) uPzp):
a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Nie dotyczy.
c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji
elektronicznej: Nie dotyczy.
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25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp)
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 uPzp.

26. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
26.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1.
26.2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
26.3. Szczegółowe uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawarte są w § 13 projektu
umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ
STAROSTA

STAROSTA
/---/
Janusz Król

W ZAŁĄCZENIU:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2,
3. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 3,
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4,
5. Imienny wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 5,
6. Wykaz wykonanych robót – zał. nr 6,
7. Oświadczenie o podwykonawstwie – zał. nr 7,
8. Projekt umowy – zał. nr 8,
9. Dokumentacja techniczna.

17

