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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Rzeczpospolita Polska 

Telefon:  (77)  446 68 00  
Faks:  (77)  446 68 88  
Adres strony internetowej: http://www.krapkowice.pl/ 
Adres BIP: http://bip.krapkowice.pl/1222/strona-glowna-bip.html 
Adres e-mail: umig@krapkowice.pl 

2. Źródła finansowania. 

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

3. Tryb udzielania zamówienia i terminologia. 

3.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
procedurą i zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.). 

3.2 Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Instrukcji dla Wykonawców jest zgodna 
z Pzp. 

3.3 Wartość niniejszego postępowania jest większa niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

3.4 W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ust. 1 Pzp, zgodnie z 
którym, Zamawiający dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu (tzw. 
procedura odwrócona). 

4. Opis przedmiotu zamówienia i kody CPV. 

4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na dwie części: 

1) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w ZSP w Kórnicy (Część I); 

2) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w PSP Nr 1 w 
Krapkowicach (Część II). 

4.2 Dla obu Części – w celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w 
zakresie obu Części niniejszego zamówienia, należy przeprowadzić prace w oparciu 
o informacje wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dla Części I – TOM 
IIIa/1 oraz TOM IIIa/2 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/1 oraz TOM IIIb/2 SIWZ) oraz 
audytu energetycznego (dla Części I TOM IIIa/3 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/3 
SIWZ), polegające w szczególności na: 

a) wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich wymaganych 
branż (w tym przede wszystkim: projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
przedmiar robót jak również dokumentacja powykonawcza, w tym także 
harmonogram realizacji inwestycji oraz plan BIOZ) wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na 
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budowę, jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT oraz 
dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeśli ich uzyskanie/zgłoszenie będzie 
wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie 
nadzoru autorskiego wykonanej dokumentacji projektowej przez cały okres 
realizacji robót budowlanych; 

b) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami i pozostałymi 
informacjami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dla Części I – 
TOM IIIa/1 oraz TOM IIIa/2 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/1 oraz TOM IIIb/2 
SIWZ), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką 
budowlaną; 

W ramach termomodernizacji budynków przewiduje się zastosowanie 
systemowych rozwiązań izolacji termicznej poprzez docieplenie ścian 
zewnętrznych, stropodachu oraz wymianę drzwi wejściowych i okien.  

W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynków przewiduje się 
modernizację instalacji, natomiast dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze/woda. 

W ramach modernizacji oświetlenia wewnątrzobiektowego przewiduje się 
wymianę źródeł światła i opraw ze źródłami światła na LED-owe źródła światła i 
oprawy z LED-owymi źródłami światła. 

c) uzyskanie wymaganych efektów energetycznych (osiągnięcie wymaganych 
parametrów technologicznych i technicznych, zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia dla niniejszego zamówienia (TOM III SIWZ). 

Dla utrzymania efektów Projektu przewiduje się wykonanie infrastruktury 
monitorującej zużycie mediów energetycznych i automatycznie sterującej 
systemami energetycznymi dla uzyskania optymalnego komfortu użytkowania 
obiektów. 

4.3 CZĘŚĆ I - przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie termomodernizacji 
wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kórnicy (adres obiektu budowlanego: ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice), w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem obiekt składający się z budynku 
dydaktycznego, części mieszkalnej oraz hali sportowej. Budynek szkolny z częścią 
mieszkalną został oddany do użytkowania w 1988 roku. 

4.4 CZĘŚĆ II - przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie 
termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach (adres obiektu 
budowlanego: ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice), w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem zespół budynków (kompleks 
szkolny), składający się z budynku szkolnego i budynku hali gimnastycznej z 
zapleczem oraz łącznikiem (pomiędzy budynkiem głównym i halą sportową). Rok 
budowy budynku szkolnego – 1935 rok. Hala sportowa oddana do użytku w 2002 
roku. 

4.5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony: 

a) Dla Części I – w TOMIE IIIA SIWZ, tj.: 

 TOM IIIa/1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – ogólny; 

 TOM IIIa/2 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części I;  
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 TOM IIIa/3 Audyt energetyczny budynku ZSP w Kórnicy; 

 TOM IIIa/4 Harmonogram pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Kórnicy; 

 TOM IIIa/5 Errata do Programów Funkcjonalno-Użytkowych. 

b) Dla Części II w Tomie IIIB SIWZ, tj.: 

 TOM IIIb/1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – ogólny; 

 TOM IIIb/2 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części II; 

 TOM IIIb/3 Audyt energetyczny budynku w PSP nr 1 w Krapkowicach; 

 TOM IIIb/4 Harmonogram działania placówki PSP Nr 1 w Krapkowicach; 

 TOM IIIb/5 Errata do Programów Funkcjonalno-Użytkowych. 

4.6 Zamawiający wymaga dla obu Części zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (odpowiednio dalszego Podwykonawcę; ilekroć w niniejszej SIWZ 
mowa o Podwykonawcy, należy przez to rozumieć również dalszych 
Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666, z późn. 
zm.; dalej k.p.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 k.p., zgodnie z którym Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i 
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Powyższe wymaganie dotyczy pracowników fizycznych wykonujących następujące 
czynności w realizacji niniejszego zamówienia: 

a) roboty konstrukcyjno-budowlane, 

b) roboty branży wykończeniowej,  

c) roboty branży elektrycznej, 

d) roboty branży instalacyjnej, 

e) roboty branży murarsko-zbrojarskiej, 

f) roboty branży elewacyjnej, 

g) roboty branży stolarki okiennej i drzwiowej; 

h) roboty branży dekarskiej; 

i) pozostałe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia, których 
konieczność wykonania będzie wynikała z niniejszej SIWZ. 

j) polegające na obsłudze maszyn/urządzeń; kierowaniu pojazdami; 

k) polegające na uprzątnięciu terenu budowy. 

Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to jest: Projektanta, 
Kierownika Budowy, kierowników robót oraz Przedstawiciela Wykonawcy,  
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programisty, technologa, ewentualnie innych osób,  co do których Wykonawca lub 
Podwykonawca wykaże, że wykonanie ww. czynności nie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. 

Wykonawca lub Podwykonawca po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, lecz przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz na każde żądanie 
Zamawiającego bądź uprawnionego podmiotu przez cały okres realizacji umowy w 
sprawie zamówienia publicznego będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu 
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary 
etatów. 

Zamawiający ma prawo żądania, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedstawienia mu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
zanonimizowanych umów o pracę łączących Wykonawcę lub Podwykonawcę z 
osobami, o których mowa powyżej, z możliwością identyfikacji rodzaju umowy, daty 
jej zawarcia oraz wymiaru etatu i wynagrodzenia. 

Szczegółowe wymagania oraz zasady potwierdzania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę obowiązku określonego powyżej, jak również sankcje dla 
Wykonawcy z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. 
pracowników na umowę o pracę bądź nieprzedłożenia stosownych dokumentów 
zostały zawarte w TOMIE II.A oraz TOMIE II.B SIWZ, tj. we wzorach Umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (dla Części I oraz dla Części II). 

4.7 Dla obu Części – zaleca się, aby Wykonawca złożył wizytę i dokonał inspekcji terenu 
budowy i jego otoczenia (wizja lokalna) w celu oszacowania, na własną 
odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz zakresu danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia. 
Wykonawcy zostanie zapewniona możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej 
oraz obmiarów poszczególnych pomieszczeń i instalacji, w zakresie niezbędnym do 
przygotowania rzetelnej oferty. Termin wizyty należy uzgodnić wcześniej z 
Zamawiającym.  Osobą do kontaktów w sprawie wizyty na terenie budowy jest:  

a) dla Części I – Pan Ryszard Reszczyński – Dyrektor ZSP w Kórnicy 

b) dla Części II – Pani Krystyna Nowak – Dyrektor PSP Nr 1 w Krapkowicach 

4.8 Dla obu Części – Zamawiający przewiduje obowiązek zapewnienia przez 
Wykonawcę podczas wykonywania robót budowlanych nieprzerwanej dostawy 
wszelkich mediów (m.in. wody, gazu, energii elektrycznej, telefonów i internetu oraz 
ciepła), jeżeli roboty budowlane będą prowadzone w trakcie funkcjonowania danego 
obiektu użyteczności publicznej. Odcięcie mediów może odbywać się wyłącznie w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, w czasie przerw w funkcjonowaniu obiektu 
użyteczności publicznej (np. ferie, wakacje, przerwy świąteczne, itp.). Ponadto, 
Wykonawca powinien zapoznać się z harmonogramem działania obiektu, 
stanowiącego dla Części I – TOM IIIa/4 SIWZ, zaś dla Części II – TOM IIIb/4 SIWZ.  

4.9 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
Szczegółowe kody CPV zostały zawarte w: 

a)  Dla Części I – w TOMIE IIIA SIWZ, tj.: 

 TOM IIIa/1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – ogólny; 

 TOM IIIa/2 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części I. 
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b) Dla Części II w Tomie IIIB SIWZ, tj.: 

 TOM IIIb/1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – ogólny; 

 TOM IIIb/2 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części II. 
 

5. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybraną część zamówienia 
(Część I bądź Część II) lub na całość zamówienia (Część I i Część II).  

6. Zamówienia określone w treści art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dla żadnej z Części, zamówień określonych w 
treści art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej oraz pozostałe 
informacje. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8. Termin wykonania zamówienia. 

 
8.1 Dla Części I: termin wykonania zamówienia: od daty podpisania Umowy w sprawie 

zamówienia, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018 roku. 

8.2 Dla Części II: termin wykonania zamówienia: od daty podpisania Umowy w sprawie 
zamówienia, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018 roku. 

8.3 Dla obu Części – w związku z prowadzeniem robót budowlanych w funkcjonujących 
obiektach użyteczności publicznej, należy przewidzieć takie prowadzenie prac, aby 
przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne 
funkcjonowanie danego obiektu użyteczności publicznej i wykonywać roboty 
budowlane w sposób nieutrudniający funkcjonowania tych obiektów. Korzystanie z 
dostawy energii elektrycznej, wody  i kanalizacji winno odbywać się przez cały okres 
prowadzenia robót budowlanych, bez zakłóceń, w okresach funkcjonowania danego 
obiektu użyteczności publicznej.  Jakiekolwiek ograniczenie dostaw winno zostać 
uprzednio, pisemnie uzgodnione z osobą upoważnioną przez Zamawiającego. 
Należy utrzymywać temperatury powietrza zgodne z polskimi normami. Po stronie 
Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy danego obiektu. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia (dla obu 
Części). 

9.1 O udzielenie zamówienia (zarówno dla Części I, jak i dla Części II) mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7 oraz 8 Pzp. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  
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a) W zakresie posiadanych kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

b) W zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający wymaga by Wykonawca (zarówno dla Części I, jak i dla Części 
II) znajdował się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej zapewniającej 
wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

 wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności dla każdej z Części, w wysokości co 
najmniej 100.000,00 PLN  (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności;  

 wykaże dla każdej z Części posiadanie środków finansowych lub 
zdolności kredytowej w wysokości łącznej co najmniej 300.000,00 PLN 
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).  

c) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

A. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej z Części wykazał 
się posiadaniem  doświadczenia umożliwiającego realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.  

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek 
ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:  

a) co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał dla każdej z Części co najmniej jedną 
robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku, o 
wartości robót nie mniejszej niż 400.000,00 PLN netto (słownie: 
czterysta tysięcy złotych netto),  

b) co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał dla każdej z Części co najmniej jedną 
robotę termomodernizacyjną o zbliżonym przedmiocie zamówienia 
do tego wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia (TOM III 
SIWZ), wykonaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 
minimum 100.000,00 PLN netto (słownie sto tysięcy złotych 00/100). 

Zamawiający wskazuje ponadto, że roboty budowlane, o których mowa 
powyżej, będą uznane za wykonane, jeżeli przed upływem terminu 
składania ofert przedmiot zamówienia został potwierdzony przez 
inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie 
wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół 
odbioru bądź inny dokument równoważny, potwierdzający należyte 
wykonanie robót oraz potwierdzające, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Uwaga! Do przeliczania wartości w walutach obcych określonych w 
dokumentach wskazanych powyżej, podane kwoty będą przeliczane 
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według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia podpisania 
protokołu odbioru robót bądź dokumentu równoznacznego. 

B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się 
dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji 
zamówienia dla każdej z Części), posiadającymi odpowiednie 
doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające 
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.  

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: 

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do 
realizacji niniejszego zamówienia dla każdej z Części następujące 
osoby, posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, 
wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości: 

 dysponuje, dla każdej z określonych poniżej w lit. a-c branż, co 
najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez 
ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1332 z późn. zm.; dalej Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz 
posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej 
specjalności (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych) 

Powyższe wymaganie dotyczy następujących branż: 

a) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; 

b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

c) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji 
przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, jeżeli osoby te 
posiadają stosowne uprawnienia. 

 dysponuje, dla każdej z określonych poniżej w lit. a-c branż, co 
najmniej 1 (jedną) osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 
12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.; dalej 
Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
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przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r., poz. 65) oraz 
posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej 
specjalności (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych); 

Powyższe wymaganie dotyczy następujących branż: 

a) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; 

b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

c) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji 
przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, jeżeli osoby te 
posiadają stosowne uprawnienia. 

 dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania 
zamówienia, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, tj. 
posiadającą ważny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru 
Technicznego, potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania 
następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii: 

a) pomp ciepła; 

b) instalacji fotowoltaicznych 

c) płytkich systemów geotermalnych; 

oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku instalatora. 

9.2 Inne wymagania Zamawiającego, dot. warunków udziału w postępowaniu: 

 Zamawiający dopuszcza wskazania więcej niż jednej osoby do pełnienia więcej 
niż jednej funkcji, jedynie w miejscach, w których wprost zostało to wskazanie w 
niniejszym IDW. Nie jest zatem możliwe połączenie następujących funkcji: 
Kierownika Robót, Projektanta lub Instalatora. 

 W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby 
te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), jak 
również  ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2016 r., poz. 65 z późn. zm.). 

 Wykaz osób wskazany w pkt. B. powyżej powinien być uważany jako minimalne 
wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz 
rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy. W trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do podania pełnego wykazu 
zespołu Wykonawcy proponowanego do realizacji umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 Wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych 
przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe 
wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało 
odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w 
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cenie oferty. 

 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych, 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na obie Części zamówienia 
zobowiązany jest wykazać warunki udziału w postępowaniu dla każdej Części 
zamówienia osobno. 

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

10.1  W zakresie wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, jak również 
wstępnego wykazania nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, Wykonawca 
wraz z ofertą składa: 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień 
składania ofert, wstępne potwierdzenie spełniania wymaganych przez 
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Celem uproszczenia 
procedury wypełniania JEDZ, Zamawiający na swojej stronie internetowej 
udostępnia JEDZ (Załącznik nr 6 do niniejszej IDW) w formie edytowalnej, 
wypełniony w Części I, jak również z wykreśleniem rubryk, których Wykonawca nie 
musi wypełniać. 

Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 roku (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.01.2016 roku, str. 16). W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców. 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w JEDZ wszystkie 
informacje niezbędne w celu oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. 

Zamawiający wskazuje ponadto, że Wykonawca może ograniczyć się do 
wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z 
pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz 
z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawców. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w 
innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. W 
przypadku składania oferty zarówno na CZĘŚĆ I, jak i na CZĘŚĆ II, Wykonawca 
może przedłożyć jeden dokument JEDZ, o ile będzie on zawierał wszystkie dane 
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wymagane przez Zamawiającego w niniejszej IDW oraz wstępnie potwierdzi 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu dla obu Części. 

10.2 W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 
4 do niniejszej IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

10.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień 
złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp, Wykonawca przedkłada: 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 7 oraz 8 Pzp, Wykonawca przedkłada: 

 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 

 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej 

decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym;  

 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, oraz  

 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie 
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zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca przedkłada 
następujące dokumenty: 

 stosowną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100.000,00 
PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie odpowiedzialności, a także dokument potwierdzający opłacenie 
składek;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości łącznej co najmniej 
300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). 

4. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca przedkłada 
następujące dokumenty: 

 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone (wypełniony zgodnie ze wzorem, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej IDW).  

Dowodami, o których mowa w powyżej są: 
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, 
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o 
których mowa w lit. a) powyżej 

 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami (wypełniony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej IDW).  
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10.4 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp (a 
zatem warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia), jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 
roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 570, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wskazania 
przez Wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.  

10.5 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa powyżej w pkt. 10.3 i poniżej w pkt. 10.6, które pozostają w 
dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, 
przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 
Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów. 

10.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty z uwzględnieniem § 7 i § 8 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126). 

10.7 Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub 
Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 
europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego 
wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą państwa, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub 
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów, wymienionych w pkt. 
10.3 powyżej oraz 10.6 powyżej.   

10.8 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 
formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

10.9 Instrukcja składania oświadczeń i dokumentów w postępowaniu. 

 Nazwa oświadczenia/dokumentu Termin złożenia 

1.  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia bądź w 

zależności od przypadku Jednolite Europejskie Dokumenty 

Zamówienia 

Wraz z ofertą 

2.  Dowód wniesienia wadium Wraz z ofertą 

3.  Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności 

zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

Wraz z ofertą 

4.  Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą 

5.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

Wraz z ofertą 
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udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) 

6.  Załącznik nr 4 do IDW – Oświadczenie – grupy kapitałowe 

 

W terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z 

otwarcia ofert 

7.  Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, a także 

dokument potwierdzający opłacenie składek 
Na wezwanie Zamawiającego 

8.  Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej 
Na wezwanie Zamawiającego 

9.  Załącznik nr 2 do IDW – Wykaz robót budowlanych wraz z 

dowodami 

 

Na wezwanie Zamawiającego 

10.  Załącznik nr 3 do IDW – Wykaz osób Na wezwanie Zamawiającego 

 

11.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert 

Na wezwanie Zamawiającego 

12.  Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności 

Na wezwanie Zamawiającego 

13.  Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne 

Na wezwanie Zamawiającego 

14.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

Na wezwanie Zamawiającego 

15.  Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym 

Na wezwanie Zamawiającego 

16.  Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

Na wezwanie Zamawiającego 
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spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu 

17.  Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu 

Na wezwanie Zamawiającego 

 

11 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia dla każdej z 
Części. 

11.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 
Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. JEDZ winien potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

11.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

11.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 7 dni przed podpisaniem 
umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została 
załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące 
postanowienia: 

a) wyznaczenie Lidera; 

b) wzajemne zobowiązania Partnerów; 

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych 
Partnerów; 

d) brak możliwości wypowiedzenie Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji 
przedmiotowego zamówienia; 

e) solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia. 
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12 Wadium. 

12.1 Wysokość wadium 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania 
ofertą, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 
 
a) Dla Części I 

10.000,00 PLN 
  

b) Dla Części II 
    12.000,00 PLN 

 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
 
 
(słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) 
 
 

 
12.2 Forma wadium 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

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

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z 
późn. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy: 

a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; wskazanie 
Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, wskazanie Gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich 
siedzib,  

b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia 
gwarancji, 

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

d) wskazanie sumy gwarancyjnej, 

e) określenie terminu ważności gwarancji, 

f) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności 
wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Pzp”. 

3) Postanowienia pkt. 12.2.2) niniejszej IDW stosuje się odpowiednio do 
poręczeń, określonych powyżej w pkt. 12.2.1)e) niniejszej IDW. 
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12.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w 
Krapkowicach, nr rachunku   
 
 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 
 
Z dopiskiem: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w 
obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym PSP Nr 1 w 
Krapkowicach i ZSP w Kórnicy”. CZĘŚĆ nr… 

 
2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

3) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 
należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w Wydziale 
Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 
Maja 17, parter, pokój nr 14. Do oferty należy dołączyć kopię odpowiedniego 
dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 
12.4 Termin wniesienia wadium 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert.  

2) W wymienionym powyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia 
przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem zalecanym przez 
Zamawiającego, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Warunkiem koniecznym i 
wystarczającym jest uznanie (zaksięgowanie) środków na tym rachunku przed 
terminem składania ofert. 

 
12.5 Zwrot wadium 

1) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1 powyżej, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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. 

 
12.6 Utrata wadium 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp., pełnomocnictw lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  

c) którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

13 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13.1 Informacje ogólne 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 
13.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zarówno dla 
CZĘŚCI I, jak i dla CZĘŚCI II w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie.  

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.  

 
13.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione 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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji 
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Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 359 z 
późn. zm.). 

(Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia w formach, o których 
mowa w art. 148 ust. 2. Pzp) 

 
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  
  

 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr 

rachunku  

 

 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002. 

 
Z dopiskiem: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w 
obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym PSP Nr 1 w 
Krapkowicach i ZSP w Kórnicy”. CZĘŚĆ nr… 

 
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) 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. 

5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał 
zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje 
się do niej odpowiednio treść pkt. 12.2.2) oraz 12.2.3) niniejszej IDW. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 

8) W trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca 
może dokonać zmiany formy zabezpieczenia umowy na jedną lub kilka form, o 
których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

13.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Dla Części I oraz Części II Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w części równej 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane (tj. od daty podpisania protokołu końcowego). Zamawiający pozostawi 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, kwotę wynoszącą 30% wysokości 
zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu 
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rękojmi za wady, o którym mowa we wzorze umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia (TOM II.A SIWZ dla Części I oraz TOM II.B SIWZ dla Części II). 

14 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w walucie obowiązującej w Rzeczpospolitej Polskiej w 
momencie wystawienia faktury. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach 
obcych. 

15 Opis sposobu przygotowania ofert. 

15.1 Wymagania podstawowe 

1) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla danej Części niniejszego 
zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę, jako nieodpowiadającej treści 
niniejszej SIWZ.  

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana i opatrzona imiennymi pieczęciami (zamiast 
pieczęci imiennej dopuszczalne jest wydrukowanie lub wpisanie przy podpisie 
pełnego imienia i nazwiska osoby podpisującej) przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty albo, w zależności od przypadku, 
złożone w terminie 3 dni od dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert lub doręczone Zamawiającemu na 
jego wezwanie, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp bądź też przygotowane przez 
Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co 
najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, w tym również koszty dokonania wizji lokalnej, o której mowa w pkt. 4.7 
niniejszej IDW. 

8) Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu lub poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię, stwierdzającą umocowanie do podpisania oferty. 
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9) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty rysunku, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

 
15.2 Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferty nieczytelne nie będą 
rozpatrywane. 

2) Oferta powinna zostać złożona na piśmie w formacie nie większym niż A4, w 
jednym egzemplarzu. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4. 

3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

6) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 
informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o 
firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron wchodzących w skład 
oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa 
(w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 

15.3 Forma składanych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

1) Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia składane przez Wykonawcę i 
inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, 
składane są w oryginale. 

2) Wymagane przez Zamawiającego pozostałe dokumenty, inne niż 
oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 1), składane są w oryginale lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
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3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
15.4 Zawartość oferty 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) wypełniony Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1a (dla CZĘŚCI I) bądź załącznik nr 1b (dla 
CZĘŚCI II) do niniejszej IDW; 

b) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie to Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z informacjami podanymi w pkt. 
10.1 IDW; 

c) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 
z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej;  

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego; 

e) dowód wniesienia wadium. 
 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 
15.5 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

2) Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 
z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca musi zastrzec, że 
informacje te nie mogą być udostępnione oraz wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

3) Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym 
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opakowaniu z oznakowaniem „NIEJAWNE” bądź „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

4) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odtajnieniem informacji przez 
Zamawiającego. 

5) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w 
ofercie (art. 86 ust. 4 Pzp). 

 
15.6 Oznakowanie ofert 

1) Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętym, zabezpieczonym przed 
otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie albo paczce). 

2) Na opakowaniu należy zamieścić także: 

a) adres Zamawiającego:  

GMINA KRAPKOWICE 

ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice;                     

b) oznakowanie: 

„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach 
użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym PSP Nr 1 w 
Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” 

CZĘŚĆ nr ………… 

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 5 marca 2018 roku godz. 10:15 

c) nazwę i adres Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia). 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub 
zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych lub nie 
zamkniętych zgodnie z wymogami niniejszej IDW. 

4) Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia 
ofert.  

5) Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
15.7 Zmiany lub wycofanie oferty. 

1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny zostać sporządzone oraz przekazane 
Zamawiającemu w osobnej kopercie lub opakowaniu. Zmiany te powinny być 
przygotowane, opakowane oraz zaadresowane w taki sam sposób jak oferta. 
Kopertę lub opakowanie, w którym dostarczana jest zmiana, należy dodatkowo 
opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku kilkakrotnej zmiany oferty, zmiany 
powinny być kolejno ponumerowane. Zamawiający będzie odczytywał zmiany 
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poczynając od zmiany oznaczonej najwyższym numerem. Nie dopuszcza się 
składania zmian do oferty po upływie terminu na jej złożenie. 

3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane, opakowane 
i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta. Kopertę lub opakowanie, w 
którym dostarczane jest powiadomienie, należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„WYCOFANIE”. 

16 Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ 

16.1 Wyjaśnianie treści SIWZ. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
przekazując zapytanie na piśmie bądź drogą komunikacji elektronicznej, na adres: 
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych „MEISSNER i 
WSPÓLNICY” Sp. p. 
ul. Kośnego 62 
45-372 Opole 
fax: +48 77 454 31 39 
e-mail: sekretariat@meissner.net.pl 

Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, z 
zastrzeżeniem terminów określonych w ust. 1 i ust. 1a i 1b tego artykułu. 

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie 
internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 

16.2 Zmiany w treści SIWZ. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 
udostępnia na swojej stronie internetowej.  

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany Ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza stosowną informację 
na swojej stronie internetowej.  

17  Zebranie Wykonawców  

17.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich 
Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacje 
o terminie zebrania Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej. 

17.2 Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 
wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. 
Informację z zebrania Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej. 

18 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

 w zakresie merytorycznym, technicznym:  

Pan Jacek Walski 
tel. (+48) 535 150 531, e-mail: jacek.walski@preda.pl  

 w zakresie procedury zamówień publicznych, w tym do przyjmowania i 
potwierdzania dokumentów we wszystkich sprawach formalnych związanych z 
postępowaniem:  

mailto:jacek.walski@preda.pl
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radca prawny Sandra Robacka,  

tel. (+48) 77 453 10 44, e-mail: s.robacka@meissner.net.pl. 

19 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

19.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach, tj.: 
Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w Sekretariacie na II 
piętrze, pokój nr 28, 

 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia:  5 marca 2018 roku do godz.:    10:00  

 

19.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 

20 Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach, tj.: 
Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice, w Sali Konferencyjnej na II 
piętrze, 

 

w dniu:  5 marca 2018 roku o godz.:    10:15  

 

21 Tryb otwarcia ofert 

21.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

21.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 

21.3 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone 
do oferty. 

21.4 W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 
obecnym: 

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

c) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

21.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

22 Zwrot oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. Jednakże Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

23 Termin związania ofertą. 

23.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.  

23.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

23.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

24 Opis sposobu obliczenia ceny. 

24.1 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik 
nr 1a (CZĘŚĆ I) bądź Załącznik nr 1b (CZĘŚĆ II) do IDW. 

24.2 Cena oferty musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem 
ryczałtowym. 

24.3 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

24.4 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych 
przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług na 
terytorium Polski i który w formularzu oferty poda cenę bez podatku od towarów i 
usług, Zamawiający na etapie oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od 
towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika z 
konieczności ustalenia kwoty, która realnie obciąża budżet Zamawiającego z tytułu 
realizacji zamówienia. 

24.5 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały w TOMIE II.A (dla CZĘŚCI I) oraz w TOMIE II.B (dla CZĘŚCI II) niniejszej 
SIWZ (tj. we wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
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25 Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
Oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert. 

25.1 Kryteria oceny ofert i przypisana im waga punktowa – zarówno dla Części I, 

jak i Części II. 

 

Lp. Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

1. Cena oferty w PLN  60% 

2. okres gwarancji i rękojmi za wady  10% 

3. okres gwarancji modułu PV  5 % 

4.  okres gwarancji pompy ciepła   5 % 

5. Czas reakcji Wykonawcy od momentu 
zgłoszenia usterki/wady/awarii  

10% 

6. Moduł internetowy do zarządzania 
pompą ciepła 

10% 

Dla każdej z ocen składowych Wykonawca może uzyskać maksymalnie: 

 Ad. 1 Cena (C) – 60 pkt 

 Ad. 2 okres gwarancji i rękojmi za wady (G) – 10 pkt  

 Ad. 3 okres gwarancji modułu PV (P) – 5 pkt 

 Ad. 4 okres gwarancji pompy ciepła (R) – 5 pkt 

 Ad. 5 czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia usterki/wady/awarii 

(T) – 10 pkt 

 Ad. 6 moduł internetowy do zarządzania pompą ciepła (M) – 10 pkt  

Ocena całościowa (S) będzie stanowiła sumę ocen składowych opisanych powyżej  
Łącznie oferta, w ramach oceny całościowej (P), może uzyskać max 100 
punktów. 

S (100) = C (60) + G (10) + P (5) + R (5) + T (10) + M (10) 
 

A. Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena” 

Dla  celów  porównania  ofert  w  zakresie  kryterium  oceny  ofert  brana  będzie  
pod  uwagę  cena brutto określona  w Formularzu Oferty, z zastrzeżeniem, że: 

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

b) w  przypadku  złożenia  oferty  przez  podmiot  zagraniczny  z  państw  
trzecich, Zamawiający  doliczy  do  ceny  ofertowej  Wykonawcy  różnicę  w  
kwocie  należnego podatku  od  towarów  i  usług, obciążającego 
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy oraz cło. 
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Wartość kryterium „Cena” (C)  zostanie ustalona poprzez wyliczenie stosunku 
ceny najniższej oferty do ceny oferty badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku 
przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg poniższego wzoru  (z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): 

𝐶 =
Cena najniższej oferty

Cena oferty badanej
 𝑥 60 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

 

B. Zasady oceny ofert wg kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”.  

Wartość punktowa dla okresu gwarancji i rękojmi za wady (G) będzie ustalana 
poprzez wyliczenie stosunku wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (oferta 
badana) okresu gwarancji i rękojmi za wady do maksymalnego ustalonego przez 
Zamawiającego okresu gwarancji i rękojmi i pomnożenie uzyskanego wyniku 
przez znaczenie procentowe kryterium, wg poniższego wzoru: 

𝐺 =
okres gwarancji i rękojmi za wady badanej oferty

maksymalny ustalony przez Zamawiającego okres
 gwarancji i rękojmi za wady (72 miesiące)

 𝑥 10 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

 
Maksymalnym okresem gwarancji i rękojmi za wady, jaki Wykonawca może 
wskazać w swojej ofercie jest okres 72 miesięcy, z kolei minimalnym okresem, 
który Wykonawca może wskazać w swojej ofercie jest okres 36 miesięcy.  
 
Powyższe okresy mogą zostać wskazane przez Wykonawcę jedynie w pełnej 
liczbie miesięcy od 36 do 72 miesięcy. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie (w Formularzu oferty) okresu 
gwarancji i rękojmi (pozostawi niewypełnione miejsce), Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego okres 
gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy. 
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji powyżej 72 
miesięcy bądź poniżej 36 miesięcy, albo wskazania okresu gwarancji w 
niepełnych miesiącach, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako nieodpowiadająca treści niniejszej SIWZ. 
 

C. Zasady oceny ofert wg kryterium „Okres gwarancji modułu PV”. 

Wartość punktowa dla okresu gwarancji modułów PV (P) będzie ustalana poprzez 
wyliczenie stosunku wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (oferta badana) do 
najdłuższego z badanych ofert okresu gwarancji poświadczonej przez producenta 
modułu i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, 
wg poniższego wzoru: 

𝑃 =
okres gwarancji modułu PV oferty badanej

najdłuższy okres gwarancji modułu PV badanych ofert
 𝑥 5 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

Minimalnym okresem gwarancji modułu PV, jaki Wykonawca może wskazać w 
swojej ofercie jest okres 10 lat.  

Powyższe okresy mogą zostać wskazane przez Wykonawcę jedynie w pełnej 
liczbie lat. 
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W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji poniżej 10 lat, albo 
wskazania okresu gwarancji w niepełnych latach lub wskazania okresu gwarancji 
za pomocą innych jednostek niż rok, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako nieodpowiadająca treści niniejszej SIWZ. 

 
D. Zasady oceny ofert wg kryterium „Okres gwarancji pompy ciepła”. 

Wartość punktowa dla okresu gwarancji pompy ciepła (R) będzie ustalana 
poprzez wyliczenie stosunku wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (oferta 
badana) do najdłuższego z badanych ofert okresu gwarancji poświadczonej przez 
producenta pompy i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie 
procentowe kryterium, wg poniższego wzoru: 

𝑅 =
okres gwarancji pompy ciepła oferty badanej

najdłuższy okres gwarancji pompy ciepła 
z badanych ofert

 𝑥 5 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

Minimalnym okresem gwarancji pompy ciepła, jaki Wykonawca może wskazać w 
swojej ofercie jest okres 60 miesięcy. 

Powyższe okresy mogą zostać wskazane przez Wykonawcę jedynie w pełnej 
liczbie miesięcy. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji poniżej 60 miesięcy, 
albo wskazania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako nieodpowiadająca 
treści niniejszej SIWZ. 

 
E. Zasady oceny ofert wg kryterium „Czas reakcji Wykonawcy od momentu 

zgłoszenia usterki/wady/awarii”. 

Przez „czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia usterki/wady/awarii” 
przez Zamawiającego, Zamawiający rozumie czas jaki upłynie od momentu 
poinformowania Wykonawcy o zaistniałej usterce, wadzie lub awarii w 
wykonanych robotach budowlanych do momentu podjęcia przez Wykonawcę 
pierwszych czynności zmierzających bezpośrednio do usunięcia zgłoszonej 
usterki, wady lub awarii, w tym stawienia się Wykonawcy w miejscu powstania 
usterki/wady/awarii. 

Zamawiający zastrzega, że wskazany przez Wykonawcę czas reakcji do oceny 
ofert nie obejmuje usterek, wad lub awarii, których usunięcie jest konieczne 
niezwłocznie, tj. usterek zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających w 
obiektach bądź tych, które uniemożliwiają funkcjonowanie obiektu.  

Wartość punktowa dla kryterium „Czas reakcji Wykonawcy od momentu 
zgłoszenia usterki” (T) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku czasu 
ofertowego najkrótszego do czasu wskazanego w badanej ofercie i pomnożenie 
uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, wg poniższego 
wzoru: 

𝑇 =
czas ofertowy najkrótszy 𝑤 (ℎ)

czas badanej oferty w (h)
 𝑥 10 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

 

Wykonawca wskazuje czas reakcji w pełnych godzinach (h). 
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Maksymalnym czasem reakcji, jaki Wykonawca może wskazać w swojej ofercie 
jest czas 72 godzin, natomiast minimalny czas reakcji to 5 godzin. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu usuwania awarii (wad) powyżej 
72 godzin lub poniżej 5 godzin lub w niepełnych godzinach, oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako nieodpowiadająca 
treści niniejszej SIWZ. 

 
F. Zasady oceny ofert wg kryterium „Moduł internetowy do zarządzania pompa 

ciepła”. 

Wartość punktowa dla kryterium „Moduł internetowy do zarządzania pompą 
ciepła” (M) będzie ustalana poprzez stwierdzenie przez Zamawiającego, że 
pompa posiada moduł internetowego zarządzania bądź nie posiada modułu 
internetowego zarządzania, według poniższych reguł 

Pompa ciepła posiada moduł internetowego zarządzania = Zamawiający przyzna 
10 punktów 

Pompa ciepła nie posiada modułu internetowego zarządzania = Zamawiający 
przyzna 0 punktów. 

W sytuacji nie wskazania w ofercie przez Wykonawcę (nie wykreślenia stosownej 
informacji) czy pompa ciepła posiada moduł czy też nie, Zamawiający uzna, że 
pompa nie posiada modułu i przyzna 0 pkt. 

25.2 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która łącznie (po zsumowaniu) 
uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych  powyżej, według zasad 
oceny ofert określonych w tych punktach.  

26 Oferta z rażąco niską ceną. 

26.1 Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub istotne części składowe, 
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

26.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, 
spoczywa na Wykonawcy. 

26.3 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych 
rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, 
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 847 z 
późn. zm.) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
wynikające z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, wynikające z przepisów prawa 
ochrony środowiska oraz powierzenie wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy. 

26.4 W przypadku, gdy cena całkowita oferty Wykonawcy jest niższa o co najmniej 30% 
od: 
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1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 26.1 powyżej, chyba, że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający 
może zwrócić się o wyjaśnień, o których mowa w pkt. 26.1 powyżej. 

26.5 Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień; 

2) Jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

26.6 Stosownie do treści art. 90 ust. 4 Pzp Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert,  które według 
Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia 
pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu 
przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

27 Uzupełnianie dokumentów i pełnomocnictw. 

27.1 Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy Wykonawca nie złożył 
oświadczenia potwierdzającego, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 Pzp), oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 
brak podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 Pzp) lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania bądź oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

27.2 Stosownie do treści art. 26 ust. 3a Pzp w sytuacji, gdy Wykonawca nie złożył 
wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

28 Tryb oceny ofert. 

28.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
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złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 
2) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

3) Wykonawca, którego oferta została poprawiona jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, o wyrażeniu zgody na 
dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki. W przypadku nie 
zgodzenia się przez Wykonawcę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 3 pkt 3 Pzp w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jego oferta zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

28.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ zostanie przeprowadzona na 
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i ust. 3a Pzp. 

29 Wykluczenie Wykonawcy. 

29.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego, stosowne do treści art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 
24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7 oraz pkt 8 Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 

29.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp 
oraz 16-20 Pzp lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

29.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czyny Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt. 29.2 powyżej. 

29.4 W sytuacji, gdy Wykonawca lub jego pracownik, a także osoba wykonując pracę 
na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług brał udział w przygotowaniu przedmiotowego postępowania, przed 
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wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 
zapewnienia konkurencji. 

29.5 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

30 Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp. 

31 Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

31.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

31.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą dla danej Części. 

31.3 Stosownie do treści art. 92 ust. 1 Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały wykluczone, powodach odrzucenia 
oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności; 

4) Unieważnieniu postępowania; 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

31.4 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp, informacja, o której mowa 
powyżej zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
Wykonawcę Zamawiający uznał za niewystarczające. 

31.5 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 31.3 pkt 1 oraz 4 
powyżej na stronie internetowej. 

31.6 Zamawiający może nie ujawniać informacji, określonych w pkt. 31.3 i 31.4 
powyżej, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

32 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia, w tym informacje o formalnościach, jakie powinny 
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

32.1 Zgodnie z art. 139 i 140 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia (zarówno 
dla CZĘŚCI I, jak i dla CZĘŚCI II): 
1. zostanie zawarta w formie pisemnej; 
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2. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie 
stanowią inaczej; 

3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej; 

4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5. jest zawarta na okres wskazany w TOMIE II.A (CZĘŚĆ I) lub TOMIE II.B 
(CZĘŚĆ II) niniejszej SIWZ; 

6. jest nieważna: 
-  jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp, 
-  w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 Pzp. 

32.2 Wybrany Wykonawca (w stosunku do danej Części Zamówienia) zostanie 
powiadomiony pisemnie z podaniem terminu i miejsca zawarcia umowy (nie później 
niż przed upływem okresu związania ofertą).  

32.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 Pzp. 

32.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

32.5 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany 
dopełnić następujących formalności: 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 7 dni przed podpisaniem umowy o 
realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do 
oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: 

a) wyznaczenie Lidera; 

b) wzajemne zobowiązania Partnerów; 

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów; 

d) brak możliwości wypowiedzenie Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji 
przedmiotowego zamówienia; 

e) solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia. 

33 Unieważnienie postępowania. 

33.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 
sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. 

33.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert; 
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2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert; 

  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

34 Środki ochrony prawnej. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Rozdziale 5 Pzp. 

35 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

35.1 Wszelkie informacje kierowane do Zamawiającego należy kierować na adres 
Zamawiającego:  
Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice  
fax: +48 77 446 68 88 
e-mail: umig@krapkowice.pl  

35.2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faxu, z 
niezwłocznym potwierdzeniem na piśmie. Powyższe uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
potwierdzona pisemnie. 

35.3 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną jedynie w 
zakresie spraw formalnych i niezwiązanych ze szczegółowymi rozwiązaniami 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia.  

36 Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia oraz w ofercie.  

Szczegółowe postanowienia dotyczące powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
(dla Części I – TOM IIA SIWZ, dla Części II – TOM IIB SIWZ). 

37 Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego. 

37.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

37.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej IDW). 
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37.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inny podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ,7 oraz 8 Pzp. 

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

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

37.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w pkt 37.1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub 
ekonomiczną, o której mowa w pkt. 37.1 powyżej. 

37.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach podmiotów trzecich, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
może żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają w 
szczególności: 

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

37.8 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z 
ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

38 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 Pzp. 
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39 Zmiany postanowień zawartej umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty w zakresie określonym we wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (TOM II.A dla Części I oraz TOM II.B dla Części II). 

40 Załączniki do niniejszej IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1a Wzór Formularza Oferty dla CZĘŚCI I 

2.  Załącznik nr 1b Wzór Formularza Oferty dla CZĘŚĆI II 

3.  Załącznik nr 2 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych dla obu 
Części 

4.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu osób dla obu Części 

5.  Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
dla obu Części 

6.  Załącznik nr 5 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

7.  Załącznik nr 6 Wzór dokumentu JEDZ 

 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1a do IDW 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

pn.: „TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W 
OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KRAPKOWICE, W TYM PSP 

NR 1 W KRAPKOWICACH I ZSP W KÓRNICY ” 
 
CZĘŚĆ I – TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W 

ZSP W KÓRNICY 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

PiRG.271.1.2.2018 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Rzeczpospolita Polska 

 
2.  WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez

1
:        

 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  

                                                 
1
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Adres e-mail  
 

 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,  

3) cena (wartość z podatkiem od towarów i usług) mojej (naszej) oferty za realizację całości 
przedmiotu zamówienia wynosi:   
............................................... ..................................................................PLN  

 (słownie: w tym uwzględniono należny podatek od towarów i usług w wysokości  - 23%)  
................................................................................................................. PLN  
(słownie: ................................................................................................. PLN),  
wartość bez podatku od towarów i usług .. ................................... ........ PLN 
(słownie: ................................................................................................. PLN) 

4) oferowany przez nas okres Gwarancji/rękojmi za wady wynosi __ miesięcy
2
.  

5) oferowany przez na okres gwarancji modułów PV wynosi _____  lat
3
. 

6) oferowany przez nas okres gwarancji pompy ciepła wynosi ______ miesięcy
4
. 

7) oferowany przez nas czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia usterki/wady/awarii 
wynosi ________h

5
 

8) moduł internetowy do zarządzania pompą ciepła - posiada/ nie posiada
6
 

9) zobowiązuję (-emy) się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku. 

10) Wykonawca informuje, że; 

 Wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE
7
 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 

 Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i 
usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jej powstania. Wartość towaru lub 
usługi powodująca obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
to ______ zł netto

8
. 

Uwaga: brak jednoznacznej informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie 
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

11) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  

12) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w TOMIE II.A SIWZ, 

13) w przypadku najwyższego ocenienia przez Zamawiającego naszej oferty, na wezwanie 
Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp, zobowiązujemy się do przedłożenia 
wszelkich oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp 

                                                 
2
 Wykonawca wskazuje okres w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od 36 miesięcy do 72 miesięcy. 

3
 Wykonawca wskazuje okres w pełnych latach, nie mniejszy niż 10 lat. 

4
 Wykonawca wskazuje okres w pełnych miesiącach, nie mniejszy niż 60 miesięcy. 

5
 Wykonawca wskazuje czas w pełnych godzinach (h), w zakresie od 5h do 72h. 

6
 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 

7
 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 

8
 UWAGA: wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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14) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią punktu 13 IDW, 

15) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]

9
,  

16)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia, 

17) na podstawie art. 8 ust. 3 Pzp [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]

10
: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)     

b)     

 
W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, aby poniżej wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z którym Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności)

11
.  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….   

 
18) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek

12
: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Wykonawca skreśla niepotrzebne.  

10
 Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji 

11
 Wykonawca wskazując, iż zastrzeżone przez niego informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w myśl 

art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinien wykazać w szczególności: 

- że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz 

- niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności oraz 

- rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą) – podlegających zastrzeżeniu. 
12

 Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu. 
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19)  Kategoria przedsiębiorstwa (wpisać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)
13

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)      

2)      

 

                                                 
13

 Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): 

- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR; 

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR; 

- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1b do IDW 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

pn.: „TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W 
OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KRAPKOWICE, W TYM PSP 

NR 1 W KRAPKOWICACH I ZSP W KÓRNICY ” 
 
CZĘŚĆ II – TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W 

PSP NR 1 W KRAPKOWICACH 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

PiRG.271.1.2.2018 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Rzeczpospolita Polska 

 
2.  WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez

14
:        

 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

                                                 
14

 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Adres e-mail  
 

 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej zmian,  

3) cena (wartość z podatkiem od towarów i usług) mojej (naszej) oferty za realizację całości 
przedmiotu zamówienia wynosi:   

............................................... ..................................................................PLN  
 (słownie: w tym uwzględniono należny podatek od towarów i usług w wysokości  - 23%)  

................................................................................................................. PLN  
(słownie: ................................................................................................. PLN),  
wartość bez podatku od towarów i usług .. ................................... ........ PLN 
(słownie: ................................................................................................. PLN) 

4) oferowany przez nas okres Gwarancji/rękojmi za wady wynosi __ miesięcy
15

.  

5) oferowany przez na okres gwarancji modułów PV wynosi _____  lat
16

. 

6) oferowany przez nas okres gwarancji pompy ciepła wynosi ______ miesięcy
17

. 

7) oferowany przez nas czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia usterki/wady/awarii wynosi 
________h

18
 

8) moduł internetowy do zarządzania pompą ciepła - posiada/ nie posiada
19

 

9) zobowiązuję (-emy) się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku. 

10) Wykonawca informuje, że; 

 Wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE
20

 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 

 Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i 
usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jej powstania. Wartość towaru lub 
usługi powodująca obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
to ______ zł netto

21
. 

Uwaga: brak jednoznacznej informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie 
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

11) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  

12) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w TOMIE II.B SIWZ, 

13) w przypadku najwyższego ocenienia przez Zamawiającego naszej oferty, na wezwanie 
Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp, zobowiązujemy się do przedłożenia 
wszelkich oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp 

                                                 
15

 Wykonawca wskazuje okres w pełnej liczbie miesięcy w zakresie od 36 miesięcy do 72 miesięcy. 
16

 Wykonawca wskazuje okres w pełnych latach, nie mniejszy niż 10 lat. 
17

 Wykonawca wskazuje okres w pełnych miesiącach, nie mniejszy niż 60 miesięcy. 
18

 Wykonawca wskazuje czas w pełnych godzinach (h), w zakresie od 5h do 72h. 
19

 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
20

 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
21

 UWAGA: wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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14) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią punktu 13 IDW, 

15) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia]22,  

16)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia, 

17) na podstawie art. 8 ust. 3 Pzp [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]

23
: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)     

b)     

 
W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, aby poniżej wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z którym Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności)

24
.  

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….   

 

18) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek
25

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                 
22

 Wykonawca skreśla niepotrzebne.  
23

 Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji 
24

 Wykonawca wskazując, iż zastrzeżone przez niego informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w myśl 

art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinien wykazać w szczególności: 

- że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz 

- niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności oraz 

- rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą) – podlegających zastrzeżeniu. 
25

 Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu. 
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19)  Kategoria przedsiębiorstwa (wpisać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)
26

 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)      

2)      

                                                 
26

 Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): 

- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR; 

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR; 

- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do IDW 

 
 

WZÓR FORMULARZA  
WYKAZU WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

pn.: „TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W 
OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KRAPKOWICE, W TYM PSP 

NR 1 W KRAPKOWICACH I ZSP W KÓRNICY ” 
 
Część zamówienia:27 
1. (……) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w ZSP w Kórnicy 

(CZĘŚĆ I) 
2. (……) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w PSP Nr 1 w 

Krapkowicach (CZĘŚĆ II) 
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

PiRG.271.1.2.2018 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Rzeczpospolita Polska 

 

2.  WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 
 

 

                                                 
27

 Wykonawca zaznacza krzyżykiem w miejscu (…) część zamówienia, której dotyczy przedkładany 

Wykaz. 
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Lp. 
Rodzaj 
roboty 

budowlanej 

Wartość 
w PLN 

Przedmiot roboty 
budowlanej 

Data wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca  
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy

28
 początek 

(data) 
zakończenie 

(data) 

1)  
 
 
 
 

       

2)  
 
 
 
 

       

3)  
 
 
 
 

       

4)  
 
 
 
 

       

 
UWAGA!  
1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie wskazanych w tabeli powyżej robót 
budowlanych. Dowodami tymi są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane bądź inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o 
których mowa powyżej. 

2. Niniejszy wykaz Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp. 
 
 
Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
formularza w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
formularza w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)      
2)      

 

                                                 
28

 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do IDW 
 

WZÓR FORMULARZA  
WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

pn.: „TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W 
OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KRAPKOWICE, W TYM PSP 

NR 1 W KRAPKOWICACH I ZSP W KÓRNICY ” 
 
Część zamówienia:29 
1. (……) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w ZSP w Kórnicy 

(CZĘŚĆ I) 
2. (……) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w PSP Nr 1 w 

Krapkowicach (CZĘŚĆ II) 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

PiRG.271.1.2.2018 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Rzeczpospolita Polska 

 

2.  WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

                                                 
29

 Wykonawca zaznacza krzyżykiem w miejscu (…) część zamówienia, której dotyczy przedkładany 

Wykaz. 
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Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Wykształcenie 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Uprawnienia* 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
osobami 

1)   
 
 
 

      

2)   
 
 
 

      

3)   
 
 
 

      

4)   
 
 
 

      

5)   
 
 
 

      

6)   
 
 
 

      

(*)-podać nr i zakres uprawnień, datę wydania i organ wydający, oraz podstawę prawną 
wydanych uprawnień. 
UWAGA! Niniejszy wykaz Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 
Pzp. 
 
Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
formularza w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
formularza w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)      
2)      
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do IDW 
 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

pn.: „TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W 
OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KRAPKOWICE, W TYM PSP 

NR 1 W KRAPKOWICACH I ZSP W KÓRNICY ” 
 
Część zamówienia:30 
1. (……) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w ZSP w Kórnicy 

(CZĘŚĆ I) 
2. (……) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w PSP Nr 1 w 

Krapkowicach (CZĘŚĆ II) 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

PiRG.271.1.2.2018 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Rzeczpospolita Polska 

 

2.  WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 11  Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,   informuję (-my), że nie 

należę (-ymy) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 229, z późn. 

zm.) co inny Wykonawca (inni Wykonawcy), składający odrębną ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu.* 

                                                 
30

 Wykonawca zaznacza krzyżykiem w miejscu (…) część zamówienia, której dotyczy przedkładane 

oświadczenie 
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp informuję (-my), że należę (-

ymy) do tej samej grupy kapitałowej, ,w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 

ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 229 z późn. zm.), 

co inny Wykonawca (inni Wykonawcy) składający odrębną ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej.* 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23 Pzp. 

Lp. Nazwa podmiotu 
Nazwa rejestru  

i nr rejestrowy (np. KRS) 
Siedziba (adres) 

1)  
 
 
 

  

2)  
 
 
 

  

3)  
 
 
 

  

* niepotrzebne skreślić 
 
 
UWAGA! 
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców osobno. 
2. Wykonawca może wraz z niniejszym Oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia. 

3. Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia. 

4. Niniejsze Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp. 

 
Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
formularza w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
formularza w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)      

2)      
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do IDW 
 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

dot. ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO 

 
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

pn.: „TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W 
OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KRAPKOWICE, W TYM PSP 

NR 1 W KRAPKOWICACH I ZSP W KÓRNICY ” 
 
Część zamówienia:31 
1. (……) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w ZSP w Kórnicy 

(CZĘŚĆ I) 
2. (……) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w PSP Nr 1 w 

Krapkowicach (CZĘŚĆ II) 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

PiRG.271.1.2.2018 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Rzeczpospolita Polska 

 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia 
 

 
W imieniu: .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 
 

                                                 
31

 Wykonawca zaznacza krzyżykiem w miejscu (…) część zamówienia, której dotyczy przedkładany 

Wykaz. 
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zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 
.............................................................................………………………………………………… 
................................................................................................................................................... 

(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa, sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna) 

 
do dyspozycji Wykonawcy: ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy) 
 
na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: 

„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności 
publicznej Gminy Krapkowice, w tym PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” 

Część zamówienia _____32. 
 
1. Oświadczam, że: 

a) udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie 
(należy szczegółowo określić): ....................................................................................... 
........................................................................................................................................
..........………………………………………………………………………………………… 

 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

..................…………………………………………………………………………………… 
 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................…………………………………………………………………………… 

 
d) jako podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do 

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

            TAK / NIE*  

             * niepotrzebne skreślić  
 

 
2. Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego poniesionej 

wskutek nieudostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 
odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z wyżej wymienionym Wykonawcą. Moja 
odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na 
skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

 
 
Uwaga! 
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1) pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 Pzp 
2) dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

                                                 
32

 Wskazać, której części zamówienia dotyczy przedmiotowe zobowiązanie (CZĘŚĆ I lub CZĘŚĆ II) 
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b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 

d) czy   podmiot, na   zdolnościach   którego   wykonawca  polega w odniesieni do 
warunków  udziału w   postępowaniu   dotyczących   wykształcenia,  kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 

 
Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
formularza w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
formularza w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)      

2)      

 
 
 
 

 
 


