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I. Dane Zamawiającego i inne istotne informacje 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zespół Szkół Plastycznych im.  Jacka Malczewskiego  
ul. Pułaskiego 15 , 42-200 Częstochowa  
Numery telefonów: tel. (34) 324 12 06 , (34) 324 12 28 | fax. (34) 324 10 35  
Adres e-mail: plastyk@plastyk.czest.pl  
Strona internetowa: http://plastyk.czest.pl   
Skrzynka ePUAP: /ZSP_Czestochowa_0907/SkrytkaESP 
NIP: 5732512593 | REGON: 152076502 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 
https://bip.e-cea.pl/0907/zamowienia-publiczne  

 

3. Słownik głównych pojęć 

SWZ –   Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Ustawa PZP –  ustawa Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019, 

poz. 2019 ze zm.) 
miniPortal –  system dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, zapewniający 

bezpłatną, dedykowaną aplikację do szyfrowania i deszyfrowania ofert 
instrukcja użytkownika – instrukcja korzystania z systemu miniPortal, dostępna pod linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-
Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf  

pisemne oświadczenie – oświadczenie wyrażone przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 
pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

forma pisemna –  aby zachować pisemną formę czynności prawnej należy złożyć własnoręczny 
podpis na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. 

ID postępowania –  numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal 
 
4. Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) 
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego 
w Częstochowie, tel.:+48 34 324 12 28, fax:+48 34 324 10 35; e‐mail: sekretariat@plastyk.czest.pl; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: iod@plastyk.czest.pl lub telefonicznie:+48 34 324 12 28; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji; 

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP. przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Ustawy PZP., związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

mailto:plastyk@plastyk.czest.pl
http://plastyk.czest.pl/
https://bip.e-cea.pl/0907/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
mailto:sekretariat@plastyk.czest.pl
mailto:iod@plastyk.czest.pl
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8) posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących  

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym dla zamówienia 

klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne;  
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwana dalej „ustawą PZP” oraz odpowiednie, 
obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy PZP, tj. m. in.: 
1) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych 

progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych lub konkursów; 

2)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

3. Zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 
negocjacji. 

III. Przedmiot zamówienia  
1. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, obejmujące budowę 
generatora fotowoltaicznego na budynku kompleksu dydaktycznego Zespołu Szkół Plastycznych  
w Częstochowie, przy ul. Pułaskiego 15. 
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2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem nr 1 
do niniejszej SWZ. Na dokumentację projektową składają się nw. elementy: 

- Projekt wykonawczy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  
- Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej, 
- Przedmiary kosztorysowe. 
 
3) Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia określają: dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 

do SWZ), ust. 5 niniejszego Rozdziału SWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.  
Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost  
z dokumentacji postępowania (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe  
i SWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe 
sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót oraz dokonanie 
własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, 
przewidzianego w projekcie. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych 
przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, 
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

4) Zamawiający wymaga załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych, wskazanych w 
Rozdziale XI ust. 1 SWZ. 

5) Kody CPV: 
31712331-9  Fotoogniwa 
45000000-7  Roboty budowlane 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

 

2. Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia:  
1) Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku  

z powyższym budowę należy zabezpieczyć, tak aby roboty prowadzone były w sposób bezpieczny i nie 
kolidujący z funkcjonowaniem Zamawiającego.  

2) Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi  
w niniejszej SWZ, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ jak również zasadami 
wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych 
przewidzianymi dla tego rodzaju prac budowlanych.  

3) Wszelkie materiały do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.  

4) Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania  
w budownictwie.  

5) Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko zdobędzie wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty.  

6) Wykonawca winien zapoznać się z należytą starannością z treścią dokumentacji zamówienia oraz 
uzyskać wiarygodne informacje odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość, charakter oferty lub realizację zamówienia. W sytuacji, kiedy Wykonawca wygra 
postępowanie, reklamacje dotyczące zmiany wartości oferty w świetle zobowiązań Wykonawcy 
określonych powyżej nie będą rozpatrywane.  

7) Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty.  

8) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz 
wszelkich dokumentów z tym związanych.  

9) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania stałego (całodziennego) i ciągłego nadzoru 
robót przez kierownika budowy.  

10) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania terenu i zaplecza budowy, w tym między innymi: 
zorganizowania stanowiska p.poż, wykonania właściwego oznakowania terenu budowy, zgodnie  
z Ustawą Prawo budowlane.  
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11) Wykonawca zobowiązany jest do: utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, 
sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, usuwania awarii 
związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia 
robót, jak również w trakcie i po zakończeniu robót doprowadzenia do należytego stanu terenu 
budowy, a także – w razie korzystania – dróg, ulic.  

12) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania umowy: środki, maszyny i urządzenia oraz 
wykwalifikowany personel, w tym posiadający niezbędne dla realizowanych robót uprawnienia do 
wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnościach wymaganych przez 
Zamawiającego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia  
(w tym zapewni ciągłą obecność niezbędnych osób nadzoru w trakcie wykonywania robót 
budowlanych). Jeśli Wykonawca uzna, iż do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu umowy jest 
konieczny dodatkowy wykwalifikowany personel, zatrudni takie osoby na własny koszt.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania 
wykonanego przedmiotu zamówienia.  

14) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia kompleksowo, w całości, koordynując wszelkie działania 
związane z jego wykonaniem, w tym związane z procedurą zgłoszenia wraz z uzgodnieniem PV do 
operatora Tauron oraz sporządzeniem i dostarczeniem dokumentów powykonawczych, wraz z 
pomiarami i oświadczeniem o wykonaniu instalacji zgodnie z wytycznymi Tauron.  

15) Wykonawca przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych jest obowiązany do 
przedłożenia dokumentów potwierdzających, iż jego pracownicy uczestniczyli w instruktażach BHP na 
temat realizacji robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych 
oraz zabezpieczenia budynku w trakcie prac wyburzeniowych. Instruktaże zostaną przeprowadzone 
przez kierownika lub mistrza budowy.  

16) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot 
zamówienia wg poniższych wymagań: 

a) gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz dostarczone i zamontowane 
materiały i urządzenia, inne niż inwertery i modułu fotowoltaiczne, na okres minimum 36 miesięcy – 
maksymalnie 72 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót – KRYTERIUM OCENIANE, 

b) gwarancji na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne, dostarczone i zamontowane w ramach 
realizacji zadania, na okres minimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesięcy, licząc od dnia odbioru 
końcowego robót – KRYTERIUM OCENIANE. 

3. WIZJA LOKALNA  
1) Zamawiający zaleca, aby złożenie oferty poprzedzone było odbyciem wizji lokalnej na terenie 

Zamawiającego, posiadającego swoją siedzibę w Częstochowie przy ulicy Pułaskiego 15, w celu 
zapoznania się przez Wykonawcę z rzeczywistymi warunkami wykonania robót budowalnych (tj. 
poznać ewentualne problemy i utrudnienia związane z przyszłą realizacją zadania).  
Koszt ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

2) Termin i miejsce wizji lokalnej:  
a) Miejsce wizji lokalnej: ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa  
b) Termin I: 30.04.2021 roku, godzina 10:00. 
c) Termin II: 07.05.2021 roku, godzina 14:00. 

3) Wizja lokalna odbędzie się z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; 
4) Zamawiający, w świetle treści art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP, oświadcza, iż nie wymaga 

obligatoryjnego uczestnictwa w wizji lokalnej, Wykonawców którzy składać będą oferty w niniejszym 
postępowaniu.  

5) Uwaga!  
W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wizji lokalnej w ww. terminach, Wykonawca może 
ustalić z Zamawiającym inny termin, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na 
dodatkowy termin. Wniosek o inny – dodatkowy termin wizji lokalnej należy złożyć najpóźniej do dnia 
30.04.2021 roku na adres e-mail: inspektoroze@02.pl  

mailto:inspektoroze@02.pl
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4. PODWYKONAWSTWO  
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców.  

5. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy PZP  
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o 
pracę.  Wymóg ten dotyczy zatem osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi 
osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

2) W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania czynności 
przez te osoby przedstawić inspektorowi Zamawiającemu oświadczenia, że wszystkie osoby, wobec 
których Zamawiający tego wymaga, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

3) Zamawiający,  Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, w umowie przewiduje możliwość żądania przez niego w 
szczególności:  

 oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę,  
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
 innych dokumentów  
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań – zostały podane w załączonym projekcie umowy  – załącznik nr 2 do SWZ. 

6. Informacja o umowie ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. 

8. Rozwiązania równoważne 

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy 
PZP, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających towary (materiały i urządzenia równoważne,  
a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.  
ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w specyfikacjach technicznych wykonania  
i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez 
wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się 
rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie 
gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań 
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, 
że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej 
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SWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na 
Wykonawcy, a jej ocena zostanie dokonana przez Zamawiającego. 
Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych 
opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia, składając wykaz towarów (materiałów i urządzeń) 
równoważnych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.  

IV. Termin wykonania zamówienia 
1. Wymagany termin realizacji robót budowlanych – minimum 30 dni – maksymalnie 120 dni od dnia 

przekazania terenu wykonywania robót budowlanych (KRYTERIUM OCENIANE). 
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu wykonywania robót budowlanych w terminie 7 dni od 

dnia podpisania umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia 

przekazania terenu ich wykonywania przez Zamawiającego. 

V. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany – 
projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do 
umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
5. Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania będzie traktowane przez Zamawiającego 

jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje 
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu: 

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
2) ePUAP-u, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

adres skrzynki Szkoły: /ZSP_Czestochowa_0907/SkrytkaESP 
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) Pani/Pan Inspektor nadzoru, email: inspektoroze@o2.pl  
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na 

ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

mailto:inspektoroze@o2.pl
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6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

7. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami   
w  szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków  (innych  niż OFERTA),  zawiadomień  oraz  
przekazywanie  informacji  odbywa  się elektronicznie  za  pośrednictwem dedykowanego   formularza:   
„Formularz   do komunikacji” dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal. We wszelkiej  
korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

9. Zamawiający  może  również  komunikować  się  z Wykonawcami za  pomocą  poczty elektronicznej, email  
inspektoroze@o2.pl.   

10. Dokumenty  elektroniczne, składane  są  przez  Wykonawcę  za pośrednictwem „Formularza  do  
komunikacji”  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na  adres  email wskazany w ust. 9.  Sposób  sporządzenia  
dokumentów elektronicznych  musi  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi   
w   rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju,  Pracy  i Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

VII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego  
z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych  
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP 

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

VIII. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 
Osobami ze strony Zamawiającego, uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Pani/Pan Inspektor nadzoru, email: inspektoroze@o2.pl  
Kontakt jest możliwy w godzinach pracy zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że wyżej wymienione osoby nie są upoważnione do udzielania Wykonawcom ustnych 
informacji w zakresie wyjaśnienia treści SWZ. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie 
ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawcy wiążące. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP):  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP):  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP):  

mailto:inspektoroze@o2.pl
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W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 
niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy).  

4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP):  
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub  
zawodowej  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające 
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:  
A. wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane, 
polegające na wykonaniu kompletnych instalacji elektroenergetycznych lub fotowoltaicznych o 
wartości minimum 400 000,00 zł (czterysta tysięcy zero groszy) brutto wykonanych robót 
budowlanych w zakresie dostawy i montażu kompletnej instalacji elektrycznej każda; 

B. wykazanie, że dysponuje co najmniej:  
a) 1 (jedną) osobą przewidzianą do kierowania robotami (kierownik budowy), posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne, uprawnioną do kierowania 
robotami budowlanymi, posiadającą min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
budowy,  

b) 1 (jedną) osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi (kierownik 
robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych, posiadającą min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
robót, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga jego spełnienia 

przez każdego z Wykonawców odrębnie; 
2) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

X. Podstawy wykluczenia z postępowania 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych:  
1) w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP,  

Wyciąg z Ustawy PZP 

Art. 108.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

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

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

sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o 

którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w 

art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 

albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem 

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

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 

wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1), 2), 4) i 7) Ustawy PZP.  
Wyciąg z Ustawy PZP 

Art. 109.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

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

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

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

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:  

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale 

XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa 

w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,  

b)  będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony 

środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;  

3) (…); 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

5) (…); 

6) (…); 

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

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

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

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

8) (…); 

9) (…); 

10) (…). 

 
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy PZP.  
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 
ust. 1 pkt. 2 – 5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 
ust. 2 Ustawy PZP.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy PZP, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
zamawiający wyklucza wykonawcę.  

Wyciąg z Ustawy PZP 

Art. 110.  

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 

7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 

wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 

wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów,  

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

wewnętrznych regulacji lub standardów. 

XI. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania 
(PODMIOTOWE i PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
W zakresie dotyczącym Podmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu stosuje 
się przepisy Ustawy PZP  Dział II  Rozdział 2  Oddział 4 

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

A. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 
a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, 
b)  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.  
Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

B. Przedmiotowe środki dowodowe: 
a) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną, na podstawie przedmiaru robót – 

elementu załącznika nr 1 do SWZ, z zachowaniem kolejności pozycji z przedmiaru; 
b) specyfikacje techniczne: 

 inwerterów,  
 optymalizatora mocy, 
 paneli fotowoltaicznych,  
oferowanych do montażu w ramach niniejszego zamówienia, potwierdzające spełnianie 
minimalnych parametrów technicznych, określonych w dokumentacji projektowej; 

c) deklaracje zgodności oferowanych: 
 inwerterów,  
 optymalizatora mocy, 
 paneli fotowoltaicznych,  
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potwierdzające  zgodność oferowanych produktów z: 
 Dyrektywą 2014/35/WE – podstawą prawną Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 

lutego 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, norma 
zharmonizowana z dyrektywą LVD; 

 Dyrektywą 2014/30/WE – podstawą prawna Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.  
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 
 

2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 
1) Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia,  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych 
podmiotowych środków dowodowych (wymóg postawiony zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy PZP):  
A. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2) Ustawy PZP, sporządzoną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.  

B. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 
załącznik nr 5 do SWZ.  

C. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  
w sprawie spłat tych należności.  

D. Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności.  

E. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji.  

F. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi 
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
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inne odpowiednie dokumenty – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, 
określonego w Rozdziale IX ust. 4 lit. A – załącznik nr 6 do SWZ.  

G. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 
4 lit. B – załącznik nr 7 do SWZ.  

H. Dokument (lub dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – potwierdzenie spełniania 
warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 3.  

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1) litera A, składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 1) litera E, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy.  

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 Ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP. 

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

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy podmiotowych środków 
dowodowych, określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego Rozdziału, dotyczących podwykonawców 
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z niniejszego 
postępowania. 

7) W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. 2020, poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452).  

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów  
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 
zdolności są wymagane.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
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niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.  

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem wykonawcy.  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

7)  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1).A SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 
XI SWZ.  

8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy podmiotowych środków 
dowodowych, określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego Rozdziału, dotyczących podwykonawców 
będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z niniejszego 
postępowania. 

4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
(spółki cywilne/konsorcja) 

 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  
o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1).A SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.  

4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. Wyjaśnianie treści SWZ 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż OFERTY!), zawiadomień 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: inspektoroze@o2.pl – nie dotyczy składania OFERT! 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 powyżej adres email. Sposób sporządzenia 

mailto:inspektoroze@o2.pl
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dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

6. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego Rozdziału SWZ 
(powyżej), przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami, niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 5 
niniejszego Rozdziału SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w 6 niniejszego Rozdziału SWZ nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  
6. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ, w treści którego 

Wykonawca zobowiązany jest podać nw. informacje: 
1) Nazwę i adres Wykonawcy/Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu ze wskazanie 

danych kontaktowy i innych, wymaganych we wzorze Formularza ofertowego; 
2) Całkowitą cenę netto wykonania pełnego zakresu zamówienia – liczbą i słownie; 
3) Wartość podatku VAT – liczbą i słownie; 
4)  Całkowitą wartość brutto wykonanie pełnego zakresu zamówienia – liczbą i słownie; 
5) Oferowany termin realizacji robót poprzez zakreślenie właściwej wartości; 
6) Długość ofertowanego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz 

dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia, inne niż inwertery i moduły fotowoltaiczne – w 
pełnych miesiącach; 

7) Długość ofertowanego okresu gwarancji i rękojmi na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne – w 
pełnych miesiącach; 

8) Nazwę producenta/typ/model oferowanych inwerterów i paneli fotowoltaicznych; 
9) Informację dotyczącą formy w jakiej wniesione zostało wadium; 
10) Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku wniesienia go w formie 

przelewu; 
11) Wskazanie zamiaru, bądź nie, powierzenia zakresu zamówienia Podwykonawcy/com ze wskazaniem 

zakresu zamówienia; 
12) Informacje nt. obowiązku podatkowego, wynikającego i związanego z wyborem oferty tego 

Wykonawcy; 
13) Informacje nt. zamiaru stosowania rozwiązań równoważnych; 
14) Informacje o wielkości przedsiębiorstwa; 
15) Wskazanie rodzaju dokumentów dostępnych w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, 

umożliwiających samodzielne pobranie ich przez Zamawiającego – jeżeli dotyczy; 
16) Wykaz załączników do oferty.  
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7. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI  ust. 1 SWZ,  
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3) SWZ (jeżeli dotyczy),  
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy),  
4) przedmiotowe środki dowodowe: 

a) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną, na podstawie przedmiaru robót – elementu 
załącznika nr 1 do SWZ, z zachowaniem kolejności pozycji z przedmiaru; 

 Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena 
całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych 
samych składników cenotwórczych muszą być takie same dla wszystkich wycenianych 
pozycji przedmiarowych z danej branży robót. 

 Ceny jednostkowe oraz składniki cenotwórcze zawarte w tych kosztorysach będą podstawą 
do ustalenia wysokości wynagrodzenia i rozliczania robót, na które zostaną ewentualnie 
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP albo art. 455 ust. 2 PZP. 

b) specyfikacje techniczne: 
 inwerterów,  
 optymalizatora mocy, 
 paneli fotowoltaicznych,  

oferowanych do montażu w ramach niniejszego zamówienia, potwierdzające spełnianie 
minimalnych parametrów technicznych, określonych w dokumentacji projektowej; 

c) deklaracje zgodności oferowanych: 
 inwerterów,  
 optymalizatora mocy, 
 paneli fotowoltaicznych,  

potwierdzające  zgodność oferowanych produktów z: 
 Dyrektywą 2014/35/WE – podstawą prawną Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 

lutego 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, norma 
zharmonizowana z dyrektywą LVD; 

 Dyrektywą 2014/30/WE – podstawą prawna Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

5) dowód wniesienia wadium. 
8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co 
do zawartości treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

10. Pod rygorem nieważności Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 
Ustawy PZP). 

11.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki 
dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Każdy dokument 
składający się na ofertę powinien być czytelny.  

12. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 74 ust 1 w związku z art 73 ust. 1 Ustawy PZP 
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu niezwłocznie 
po otwarciu ofert, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy PZP.  

14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania 
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz  
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje). 

17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

18.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem  
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu.  

19. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych 
środków dowodowych w wyznaczonym terminie w przypadku gdy Wykonawca nie złożył 
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne 
(art. 107 ust. 2 Ustawy PZP), z wyłączeniem sytuacji gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka 
dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłani unieważnienia postępowania (art. 107 
ust. 3, druga część zdania). Zamawiający może również zażądać wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 Ustawy PZP). 

20. Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem Wykonawcy i może 
skutkować wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty. 

XIV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 11 
maja 2021 roku do dnia 09 czerwca 2021 roku. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający może, przed upływem okresu związania ofertą, zwrócić się jednokrotnie do Wykonawców  
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia  
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

XV. Sposób obliczenia CENY OFERTY 
1) Wykonawca podaje cenę ryczałtową, w rozumieniu art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), za realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.  

2) Podana w ofercie przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi być wyliczona, w oparciu o dokumentację 
projektową oraz przedmiar stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ . 
Cena ta musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie dostawy  
i usługi, czyli musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ, wzoru umowy i obowiązującego prawa, a także 
wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3)  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 
wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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ofertową należy podać w polskich złotych (PLN) wraz z podatkiem VAT, liczbą i słownie. Cena ofertowa to 
cena brutto i musi być wyliczona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku tj. do 1 grosza. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

4) Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 
realizacji zamówienia.  

5) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć (art. 
225 Ustawy 225). W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
6) Wzór Formularza Ofertowego został opracowany z możliwością wyboru przez Wykonawcę właściwej 

informacji, iż wybór oferty będzie / nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku VAT.  
Obowiązek przekazania tej informacji wynika z przepisu art. 225 Ustawy PZP. 

Wyciąg z Ustawy PZP 

Art. 225.  

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

2. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 

podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczenia w walutach obcych. 

XVI. Wymagania dotyczące WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 500,00 zł (słownie: 

sześć tysięcy pięćset złotych zero groszy). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 
299).  

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego nr:  

03  1010  1212  0018  2112  2204  0000  
z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu znak: ZSP.070-6-21 – generator fotowoltaiczny”.  

Uwaga!  
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Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust 4 tego Rozdziału SWZ, przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert1 (tj. do dnia 11 maja 2021 roku do godziny 10:00).  

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:  
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w Ustawie PZP; 
2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 
3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;  
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą  

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania;  
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego  

w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych  
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum);  

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium  
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 14 
Ustawy PZP).  

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP. 

XVII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
1. Sposób składania ofert 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

5) Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej SWZ, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

2. Termin składania ofert 
1) Ofertę należy złożyć do dnia 11 maja 2021 r. do godz. 10:00 
2) Wycofanie/zmiana oferty 

                                                           
1 Pojęcie ‘wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu przelewem zostało doprecyzowane przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która podkreśla, że dla skutecznego 

wniesienia wadium w pieniądzu występuje konieczność uznania rachunku bankowego Zamawiającego, należną kwotą wadium, przed upływem terminu składania ofert. Samo zadysponowanie określonej kwoty pieniężnej w postaci zlecenia 
przelewu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego tego wymogu nie spełnia, gdyż przepisy Ustawy PZP. w tym zakresie nie wiążą żadnego skutku prawnego z załączeniem do złożonej oferty dowodu zlecenia dokonania przelewu kwoty wadium 
(m.in. KIO 2796/11). Dodatkowo wskazuje się, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem "Wpłacać na rachunek" jest 
równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.   

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać/zmienić ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania/zmiany oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
Po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

3. Termin otwarcia ofert i czynność otwarcia ofert 
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka 

Malczewskiego, w dniu 11 maja 2021 roku o godzinie 10:30. 
2)  Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

3) Zgodnie z art. 222 ust. 1 Ustawy PZP w przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, 
którego następuje otwarcie ofert, co powoduje brak możliwości ich otwarcia w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4) Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie udostępniona przez Zamawiającego na stornie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

5) Zgodnie z art. 222 ust. 4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 
ofert, stosownie do treści art. 222 ust. 5 Ustawy PZP, tj. o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVIII. Kryteria oceny ofert, waga kryteriów i sposób oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert 

1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie nw. kryteriów oceny ofert: 

L.p. Nazwa kryterium 
Waga 
w % 

1. Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia        KC 50% 

2. 

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz 
dostarczone materiały i urządzenia, inne niż inwertery i moduły fotowoltaiczne 
(minimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące),  
licząc od dnia odbioru końcowego robót KGrb 

10% 

3. 
Gwarancja i rękojmia na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne (minimum 36 
miesięcy – maksymalnie 72 miesiące), licząc od dnia odbioru końcowego KGu 

10% 

4. 
Termin realizacji zadania  (minimum 30 dni – maksymalnie 120 dni), licząc od dnia 
przekazania terenu wykonywania robót    KTr 

30% 

RAZEM 100% 

2) Jako najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie 
wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert. 

2. Sposób oceny ofert 
1) W trakcie oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, ofertom przyznawane będą punkty wg 

następujących zasad: 
 

a) Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia         KC 

KC 

Cena brutto realizacji pełnego 
zakresu zamówienia 

= 

najniższa cena brutto realizacji pełnego 
zakresu zamówienia 

x 100 pkt x 50% 
cena brutto realizacji pełnego zakresu 

zamówienia ocenianej oferty 
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b) Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowalne instalacyjne oraz dostarczone materiały i 
urządzenia, inne niż inwertery i moduły fotowoltaiczne KGrb 
minimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robót 

KGrb 

Gwarancja i rękojmia 
na wykonane roboty 

budowlane (…) 

= 

Oferowany okres gwarancji i rękojmi na wykonane 
roboty budowlane (…) w ocenianej ofercie 

x 100 pkt x 10% 
Najdłuższy oferowany okres gwarancji  

i rękojmi na wykonane roboty budowlane (…) 

c) Gwarancja i rękojmia na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne  KGu 
minimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robót 

KGu 

Gwarancja i rękojmia 
na inwertery oraz 

moduły 
fotowoltaiczne 

= 

Oferowany okres gwarancji i rękojmi na 
inwertery i moduły PV w ocenianej ofercie 

x 100 pkt x 10% 
Najdłuższy oferowany okres gwarancji  

i rękojmi na inwertery i moduły PV 

 
d) Termin realizacji   KTr 

minimum 30 dni  – maksymalnie 120 dni, licząc od dnia przekazania terenu wykonywania robót 

KTr Termin realizacji  = 

30 dni 30 pkt 

60 dni 20 pkt 

90 dni 10 pkt 

120 dni 0 pkt 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych ofert nie podlegających 
odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, zastosowanych 
w niniejszym postępowaniu; 

3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie dokonywane 
będzie z zastosowaniem zasad matematycznych tj. w przypadku liczby ≥ 5 na trzecim miejscu po 
przecinku zwiększa się liczbę na drugim miejscu po przecinku o 1; w przypadku liczby < 5 na trzecim 
miejscu po przecinku liczba na drugim miejscu po przecinku pozostaje bez zmian; 

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

5) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę  
z najniższą ceną.  

6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5), Zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę.  

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

8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

9) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 308 ust. 2 Ustawy PZP). Termin ten 
może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie 
zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem 
umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej  
w Rozdziale XX SWZ. 

XX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto, wskazanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących 

formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr  03  1010  1212  0018  2112  2204  0000.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia.  

5. 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.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia. 

9. Uwaga!  

Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu 
Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści.  

Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych 
okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą 
zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej 
kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie beneficjenta przesłane na 
adres wskazany w treści dokumentu (o każdorazowych zmianach adresu, na który winno być doręczone 
żądanie beneficjenta, beneficjent winien zostać niezwłocznie poinformowany); 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji winien być Zamawiający tj.: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka 

Malczewskiego, ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa. 
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, 

aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią, jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 
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gwarancji, wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub aby z jej 
treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum). 

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się zapisy Ustawy PZP w tym zakresie,  
w szczególności Dział VII Rozdział 2 Ustawy PZP. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy 
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 
pkt 15 Ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy; 
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

5) Odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
6) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej. 

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych". 

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

9. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy 
Działu IX Ustawy PZP – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy PZP). 
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XXII. Wykaz załączników do SWZ 
 
Załącznik nr 1 do SWZ – dokumentacja projektowa stanowiąca Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

wraz z przedmiarem robót, na która składają się: 
1) Projekt wykonawczy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  
2) Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej, 
3) Przedmiary. 

Załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy 

Załącznik nr 3 do SWZ – WZÓR_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 4 do SWZ – WZÓR_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 do SWZ – WZÓR_Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 do SWZ – WZÓR_Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 7 do SWZ – WZÓR_Wykaz osób 

Załącznik nr 8 do SWZ – WZÓR_Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów 

Załącznik nr 9 do SWZ – WZÓR_FORMULARZ OFERTOWY 

 
Przywołane w SWZ nw. załączniki stanowią jej integralną część.  
 

UWAGA! 
Wskazane powyżej załączniki do SWZ Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SWZ. Zamawiający 
dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. 
Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany nie mogą zmieniać treści merytorycznej załączników. 


