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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, woj. małopolskie, tel. 14 

6869600. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż mikroinstalacji 

prosumenckich na terenie gminy Gnojnik. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie 

prowadzone jest w konwencji zaprojektuj i wykonaj. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa 

realizacja zadania obejmującego w szczególności wykonanie odpowiedniej dokumentacji 

projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie 

dostawy, prace budowlano - montażowe, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 

kompletnych wniosków do zgłoszenia o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej mikroinstalacji prosumenckich, służących do wytwarzania energii elektrycznej na 

http://www.gnojnik.pl/


potrzeby własne, obejmujących:- 2 mikroinstalacje prosumenckie na budynkach użyteczności 

publicznej - Budynek Urzędu Gminy Gnojnik o mocy 35 kWp oraz Budynek Publicznego 

Przedszkola w Gnojniku o mocy 12 kWp. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace 

dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej SIWZ, lecz są 

ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych 

prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania 

mikroinstalacji prosumenckich będących przedmiotem niniejszego postępowania. Wszelkie 

montowane urządzenia materiały i wyroby muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 

wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności spełniać 

wszelkie wymagane prawem normy, wykonane muszą być zgodnie z dyrektywami Unii 

Europejskiej, posiadać certyfikat CE. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca złoży 

wszystkie wymagane certyfikaty. Każda z mikroinstalacji prosumenckiej musi posiadać kompletną 

dokumentację niezbędną do zgłoszenia do przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

elektroenergetycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zgłoszenie musi nastąpić 

według stanu prawnego na dzień po 01.01.2016 r. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, 

niezawodną eksploatację obiektów w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

Falownik powinien być produkowany na terenie UE i posiadać autoryzowany serwis na terenie 

Polski. W projektowanych instalacjach należy ująć system monitoringu parametrów elektrycznych 

systemu fotowoltaicznego. W celu monitorowania pracy całego systemu fotowoltaicznego należy 

przewidzieć zastosowanie urządzeń do monitoringu umożliwiających monitorowanie pracy systemu, 

pod kątem sprawności, uzysków, wartości napięć i prądów. W ciągu 7 dni od daty podpisania 

umowy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram realizacji prac, 

zawierający listę osób biorących udział w realizacji zamówienia. Dla potrzeb zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów Zamawiający może ustanowić inspektora lub inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie. Podczas 

realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. - 23 mikroinstalacje prosumenckie, gdzie moc 



poszczególnych instalacji produkujących energię na potrzeby budynków mieszkalnych będzie 

wynosiła od 1 kWp do 6 kWp położonych na terenie Gminy Gnojnik. O ile w opisie przedmiotu 

zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie 

pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań 

technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych minimalnych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania 

techniczne i materiałowe.. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane 

w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, 

zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich 

parametrów i przedstawienia dowodów równoważności w postaci odpowiednich kart katalogowych. 

Brak wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich równoważności 

będzie traktowane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i 

urządzeń, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca zapewnia minimum 

5-letni (60 miesięcy) okres gwarancji na montowane mikroinstalacje prosumenckie. Wykonawca 

może udzielić dłuższej gwarancji zgodnie z postanowieniami pkt. 14 siwz. W tym czasie wszelkie 

przeglądy, naprawy, koszty dojazdu serwisu itp. wykonywane będą na rzecz Zamawiającego 

bezpłatnie. Obsługa gwarancyjna będzie pełniona w miejscu użytkowania mikroinstalacji 

prosumenckich. Wykonawca zapewnia nie dłuższy niż 72 godziny od czasu powiadomienia (faxem, 

mailem lub pisemnie) czas reakcji serwisu. W przypadku nierozpoczęcia naprawy w ciągu 72 

godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy o awarii, Zamawiający ma prawo wezwać inny serwis 

zewnętrzny przy czym koszty naprawy obciążą Wykonawcę. Wykonawca uzyska ekspertyzę lub 

orzeczenie techniczne przez osoby do tego uprawnione które będzie miało na celu sprawdzenie 

wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia które zostaną wywołane 

przez dobudowanie instalacji PV na budynkach. Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 984 instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 

kW zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę oraz na podstawie 

Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowiązku ich zgłoszenia we właściwym terytorialnie urzędzie 

administracji budowlanej, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez 

uprawnione do tego osoby, projektów wykonawczych podkonstrukcji oraz konstrukcji nośnej wraz 

ze stelażami pod moduły PV, inwertery i pozostałe elementy instalacji PV oraz opracowania przez 

uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla odbioru energii 



wytworzonej przez moduły PV. Wszelkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z 

aluminium. Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne obiektów. 

Zakup jakichkolwiek montowanych urządzeń i materiałów nie mógł być wcześniej 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot 

zamówienia w zakresie urządzeń spełniał wymagania określone w Programie Funkcjonalno 

Użytkowym, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Do podstawowych zadań Wykonawcy należy 

przedmiot zamówienia: a) wykonanie Dokumentacji Projektowej Robót niezbędnych dla realizacji 

Inwestycji, b) uzyskanie w imieniu Zamawiających wszelkich niezbędnych pozwoleń, c) dostawa 

urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji, d) pełnienie funkcji 

Wykonawcy Inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj, e) zrealizowanie Inwestycji i uruchomienie 

Instalacji oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie braku sprzeciwu wobec przystąpienia do 

użytkowania, ilekroć są wymagane, g) serwis wykonanych Instalacji, h) indywidualne przeszkolenie 

użytkowników instalacji w lokalizacji instalacji. Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest wzór 

umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.31.41.00-3, 

71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4, 71.32.31.00-9, 71.32.60.00-9, 71.33.40.00-8, 44.11.21.10-5, 

45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.23.10.00-5, 45.26.12.15-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 

PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN) 



III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek 

zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu 

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

krótszy - w tym okresie: minimum 3 roboty budowlany polegające na montażu instalacji 

fotowoltaicznych wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości brutto powyżej 

100.000,00 zł każda z załączeniem dokumentów potwierdzających, że ww. robota została 

wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Do wykazu 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że 

roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika do SIWZ), wykazu 

wykonanych robót budowlanych (wg załącznika do SIWZ) oraz dokumentów 

potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie w wystarczający sposób 

potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. braku złożenia oświadczenia o spełnieniu 

warunku, wykazu wykonanych robót oraz dokumentów potwierdzających wykonanie 

robót, spowoduje wykluczenie z postępowania. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek 

zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 



w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca udokumentuje dysponowanie: - kierownikiem budowy posiadającym 

kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), posiadającym 

co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień 

budowlanych). - kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

obowiązujących wcześniej przepisów), posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie 

(licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych). - projektantem 

posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), posiadającym co najmniej 

5-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych). 

- projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), posiadającym 

co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień 

budowlanych). - co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE 

systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, lub co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 

elektryczne SEP do 1 kV. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego 

oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika do 

SIWZ), Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg 

załącznika do SIWZ) oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie 

niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności instalacji sanitarnych oraz 

elektrycznych (wg załącznika do SIWZ).Nie wykazanie w wystarczający sposób 

potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. braku złożenia oświadczenia o spełnieniu 



warunku, wykazu osób oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień 

budowlanych spowoduje wykluczenie z postępowania 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeśli Wykonawca wykaże: 1) w przedłożonej do oferty informacji banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000 zł 

(pięćset tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 2) przy pomocy przedłożonej wraz z ofertą opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej 

niż 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych). Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie 

warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia informacji 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz opłaconej polisy 

dotyczących tych podmiotów, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może 

przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych 

przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 



okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 



 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

 inne dokumenty 

Zamawiający żąda opisów (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty techniczne produktów, 

karty katalogowe-specyfikacje techniczne) pochodzących od producentów oferowanych 

urządzeń, poświadczonych przez Wykonawcę, pozwalających na jednoznaczne 

potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w tym w szczególności: 

Panele fotowoltaiczne: Wykonane w technologii polikrystalicznej Sprawność nie mniejsza 

niż 16 % Moc pojedynczego panelu nie mniejsza niż 260W Gwarancja mocy nie mniej niż 

90 % po 12 latach i nie mniej niż 80 % po 25 latach. Wypełnić i załączyć do oferty 

załącznik nr 8 do siwz - szczegółowa specyfikacja przedmiotu. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 2. Oferta wykonawcy. 3. Szczegółowa specyfikacja 

przedmiotu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 



IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest 

spowodowana: a) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania 

robót objętych umowa podstawową, b) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, m.in. gdy 

niemożliwe stanie się terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy ze względu na działanie 

siły wyższej. c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: 

opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać 

Zamawiającemu. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w 

przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje 

jak osoby wskazane w umowie. 3) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena 

spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub 

zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę, 4) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć 

lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej 

zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, 5) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT), 6) 

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w 

specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością 

zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 7) zmiana sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 

terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, 



instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 8) 

wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na 

postęp technologiczny, c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie 

Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d) wad dokumentacji projektowej, e) 

zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres 

robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden 

sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 5 ust. 1 

umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany 

pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten 

wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Dopuszczalne są wszelkie zmiany 

nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o 

zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik 

postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy 

np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany 

prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.gnojnik.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 12. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

10.09.2015 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 6 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Współfinansowane w ramach działania Podstawowe Usługi dla 

Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW 2007-2013. 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


