ZAMAWIAJĄCY
New Cogen Sp. z o. o.
Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP pn.:

„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”
Niniejsze zamówienie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.6
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej
kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Specyfikacja niniejsza zawiera:
Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1:

Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 1a

Formularz cenowy

Załącznik Nr 2:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik Nr 3:

Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik Nr 4:

Wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 5:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 6:

Wzór listy podmiotów należących do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7:

Wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik Nr 8:

Wzór umowy

Załącznik Nr 9:

Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Rozdział II:

Opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja techniczna
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Załącznik nr 10

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

1.

Zamawiający

New Cogen Sp. z o. o.
Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa

2.

Tryb udzielania zamówienia.
2.1

Niniejsze zamówienie udzielane jest w trybie przetargu powyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.- dalej
„PZP”).

2.2

Zamawiający realizację przedmiotowego zamówienia zamierza objąć projektem
pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie” (nr projektu:
POIS.01.06.01-00-0072/19)” współfinansowanym przez Unię Europejską z
Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020”.

2.3 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie
do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi,
łącznie jako: zaprojektowanie i budowa źródła energii elektrycznej i ciepła opartego na
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układzie kogeneracyjnym o mocy poniżej 20 MW, zawartej w paliwie z uwzględnieniem
normy ISO 3046 (bezwzględna moc zawarta w paliwie nie może przekroczyć 20 MW),
składającego się z dwóch jednakowych wysokosprawnych jednostek wytwórczych, w
których jednostkami napędowymi będą silniki tłokowe spalinowy, zasilany gazem
ziemnym GZ50. Urządzenia należy zlokalizować w hali wykonanej w konstrukcji lekkiej.
Nie dopuszcza się zabudowy kontenerowej. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i
uruchomienie kompletnych systemów wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i
ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej . Wyprodukowana energia będzie
odprowadzana do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i odsprzedawana.
Przedmiot

zamówienia

po

stronie

elektrycznej

obejmuje

również

zabudowę

niezbędnych transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu
kogeneracyjnego (dalej GUK), układów AKPiA, instalacji i innych niezbędnych do pracy
GUK elementów. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku ciepła Zamawiający
oczekuje

kompletnej

zabudowy,

układów

odprowadzenia

spalin,

stacji

wymiennikowych, układów pompowych i instalacji umożliwiających realizację celów
zawartych w PFU. Przewidziany do zabudowy GUK winien spełniać warunki
wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawodawstwie polskim oraz
wspólnotowym. Przeznaczony jest do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj.
w ciągu całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z
zaleceniami producenta silników, postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.
Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego
współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do
SEC Sp. z o.o. oraz siecią ENEA Operator Sp. z o.o.
Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji układu wysokosprawnej
kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:
•

produkcja

energii

elektrycznej

i

ciepła

z

możliwie

najefektywniejszym

wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,
•

ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na
środowisko naturalne.

3.2

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)
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Przedmiot główny:
Kod CPV:
42110000-3 Turbiny i silniki
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię
elektryczną na bazie gazu ziemnego
09323000-9 Węzeł cieplny lokalny
45000000-7 Roboty budowlane
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317200- 4 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych
50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych,
aparatury i podobnych urządzeń
50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532100- 4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu
przesyłowego
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów
odcinających, pojemników

3.3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10.
We wszystkich miejscach SIWZ oraz PFU, w których użyto przykładowego znaku
towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w
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każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 ustawy
PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie
wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub
równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę, że proponowane rozwiązanie zapewnienia
wykonanie przedmiotu zamówienia na nie gorszym poziomie jakości, aniżeli
rozwiązanie opisane w PFU. W odniesieniu do przywołanych w treści SIWZ
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych „równoważność” rozumieć należy jako
możliwość odniesienia się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o tożsamym
przedmiocie regulacji, które formułują wymagania na poziomie jakości nie
niższym, aniżeli norma wskazana w PFU.
Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, jak
wynikające z użytego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, normy, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych i nie obniżą
standardów określonych przez Zamawiającego w PFU.
Oferując rozwiązanie równoważne, Wykonawca obowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub
lepsze właściwości techniczne, funkcjonalne i jakościowe, jak rozwiązanie
opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 10 do SIWZ.

3.4

Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę
Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego
podwykonawców na podstawie umowy o pracę.
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Wymóg o którym mowa powyżej

dotyczy osób, które wykonują czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych oraz serwisantów. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy,
kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w
stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane
nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania
przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie
wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu
pracowników na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w
trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem
pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu
pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy
będącego Wykonawcą lub podwykonawcą.
Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy
osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub
podwykonawcami.

4.

Zamówienia częściowe
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, to jest ofert
przewidujących odmienny niż określony przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ
sposób wykonania przedmiotu zamówienia.

6.

Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Strona 6 z 55

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:
1) wykonanie Dokumentacji Projektowej- 6 miesięcy od podpisania umowy
2) wykonanie gazowego układu kogeneracyjnego - w terminie do 28.02.2023r.
3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji w terminie
do 28.04.2023.
4) wykonywanie usługi serwisu w ciągu 24 miesięcy od dnia protokołu odbioru
końcowego
6.2. Okres gwarancji oraz rękojmi za wady wynosić będzie 24 miesiące na GUK
(gazowy układ kogeneracji) oraz 5 lat na roboty budowlane od daty odbioru
końcowego.

W

ramach

gwarancji

wykonawca

zobowiązany

będzie

do

wykonywania usług serwisowych.

7.

Warunki udziału. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

7.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postepowaniu określone w niniejszym punkcie oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.3 oraz 7.4 niniejszej Instrukcji
dla Wykonawców.

7.2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający łącznie
warunki dotyczące:

(1) posiadania

kompetencji

lub

uprawnień

do

prowadzenia

określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie
dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
(2) posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej
2.1) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej
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jedno zamówienie

polegające na zaprojektowaniu

gazowego

układu

kogeneracyjnego o mocy łącznej co najmniej 5 MW zawartej w paliwie;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co
najmniej jedno zamówienie polegające na budowie wysokosprawnego
gazowego układu kogeneracyjnego o mocy łącznej co najmniej 5 MW
zawartej w paliwie.
W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia
powyższych warunków, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w ramach
wykonania usługi/dostawy realizowanej przez grupę wykonawców (np.
konsorcjum), której członkiem był Wykonawca, Zamawiający będzie badał
faktyczny zakres udziału Wykonawcy w realizacji tej usługi/dostawy.
2.2) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi
osobami

wraz

z

informacjami

na

temat

ich

kwalifikacji

zawodowych,

wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywania przez nich czynności:

a) co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego (branża
sanitarna):
- posiadającą

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, które uprawniają do sporządzania projektów
instalacji cieplnych;

b) co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego (branża
elektroenergetyczna):
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- posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej

w zakresie

sieci,

instalacji

i urządzeń elektrycznych

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im

i

uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które
uprawniają do sporządzania projektów branży elektroenergetycznej,

c) kierownikiem budowy (roboty sanitarne), posiadającym
– uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji

i

urządzeń

wodociągowych

i

kanalizacyjnych,

cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym kierowania robotami
budowlanymi w branży sanitarnej (licząc od dnia uzyskania uprawnień),

d) kierownikiem robót budowlano – konstrukcyjnych, posiadającym :
-uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym obejmujące
kierowanie robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej (licząc
od dnia uzyskania uprawnień),

e) kierownikiem robót elektrycznych i AKP, posiadającym:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi,
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym kierowania robotami
budowlanymi w branży elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień),

Zamawiający dopuszcza przedstawianie tej samej osoby do pełnienia kilku
funkcji (więcej niż jedna) z wymienionych powyżej.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które
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zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
uprawnienia

wydane

obywatelom

państw

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane lub ustawy

z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220 ze zm.)
(3) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż:4 000 000,00zł

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związane z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia
na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia nie mniejszej niż: 4 000 000,00
zł
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej
mogą zostać spełnione łącznie.

7.3

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, podlegający
wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo
ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
i.

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1468 i 1495),
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ii.

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

iii.

skarbowe.

c) wykonawcę, 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 lit. b)
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
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;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlega

wykluczeniu,

spełnia

warunki

udziału

w

postępowaniu

lub

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji",
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.4

Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
912, 1495 i 1655);
b)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;

c)

jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
pozostają w relacjach mogących mieć wpływ na wynik postępowania z
- zamawiającym,
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- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
- członkami komisji przetargowej,
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

7.5

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

tymi

zasobami

realizując

zamówienie,

w

szczególności

przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.6

W przypadku podmiotów, o których mowa pkt 7.5 SIWZ przedkładane przez
Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. W zakresie
formy poświadczania zastosowanie znajdą pkt 8.13 SIWZ.

7.7

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w pkt 7.3 i 7.4 SIWZ.

7.8

Treść

zobowiązania

podmiotu

powinna

określać:

kto

jest

podmiotem

przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania, w tym jakiego okresu dotyczy.

7.9

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

odniesieniu

do

dotyczących

warunków

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.11 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów,

będzie

dysponował

niezbędnymi

zasobami

w

stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów,

Zamawiający

może

żądać

dokumentów,

które

określają

w

szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.12 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ.

7.13 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacji braku
podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie
złożonych dokumentów, o których mowa w pkt 8. niniejszej SIWZ w oparciu o
zasadę „spełnia” - „nie spełnia”.
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7.14 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt.
7.3. i 7.4. niniejszej SIWZ. Warunki udziału w postępowania opisane w pkt 7.2.
niniejszej SIWZ wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
powinni spełniać łącznie.
7.15 Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
7.16 W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 7.2. (3) niniejszej SIWZ zostaną wyrażone w walutach
obcych, to do oceny spełniania warunków zostaną przeliczone na PLN wedle
średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji niniejszej SIWZ na
stronie internetowej Zamawiającego.

8.

Dokumenty

wymagane

dla

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu oraz dla wykazania braku podstaw do wykluczenia.
8.1

W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według
wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – formularz składa każdy z nich) w zakresie braku
podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw
wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu.
W JEDZ należy podać następujące informacje:
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 13 – 14 PZP – informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części
III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art.
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181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie
przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-298 oraz 300-307 Kodeksu
karnego);
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 15 PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 16 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 17 PZP – informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 18 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 19 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 20 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
pkt 1 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
pkt 2 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
pkt 3 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz piąty JEDZ;

UWAGA
W części IV Jednolitego Dokumentu – Kryteria kwalifikacji Wykonawcy
wypełniają

tylko

sekcję

alfa

„α”–

ogólne

oświadczenie

dotyczące

wszystkich kryteriów kwalifikacji. Właściwej (dowodowej) weryfikacji
spełnienia

określonych przez Zamawiającego warunków udziału lub

kryteriów selekcji Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie
postępowania

w

oparciu

o

stosowne

dokumenty

składane

przez

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie
Zamawiającego.
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JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
UWAGA!!! Oświadczenie JEDZ składane jest pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

8.2

Zamawiający zgodnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw wykluczenia z postępowania określonych w pkt 7.3 oraz 7.4 SIWZ,
tj.
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 7.3 lit,
b) i c) niniejszej SIWZ wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w w pkt 7.3
lit. j) niniejszej SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi

odsetkami

lub

grzywnami

lub

zawarcie

wiążącego

porozumienia w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu o rejestru
lub ewidencji,
f) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
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wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,
przygotowanego wg wzoru - Załącznika nr 3 do SIWZ.
g) dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
h) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,
przygotowanego wg wzoru - Załącznika nr 4 do SIWZ.
i)

dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

j)

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na

temat

ich

kwalifikacji

zawodowych,

uprawnień,

doświadczenia

i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, przygotowanego wg wzoru - załącznika nr 5 do
SIWZ;
k) informacji

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
l)

dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem

zamówienia

na

sumę

gwarancyjną

określoną

przez

zamawiającego.

8.3

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym w pkt 8.2. lit. a)-e) niniejszej SIWZ.

8.4

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.3 lit. b) i c) oraz e)-i)
lub pkt 7.4 niniejszej SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami

ścigania

oraz

podjęcie

konkretnych

środków

technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom

lub

przestępstwom

skarbowym

lub

nieprawidłowemu

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
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(1) o których mowa w pkt. 8.2. lit. a) i b) niniejszej SIWZ składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny

dokument

administracyjny kraju,

wydany
w

przez

którym

właściwy

wykonawca

organ

ma siedzibę

sądowy

lub

lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w pkt 7.3 lit, b) i c) i j) niniejszej SIWZ.
(2) o których mowa w pkt 8.2 lit. e) składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju,

w

którym

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

8.6

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt.8.5, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące
terminów, w jakich dokumenty, o których mowa w ppkt (1) i (2) powinny być
wystawione stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.7

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu

do

osoby

mającej

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.2 lit. a)
składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt (1), w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby

złożonym

przed

notariuszem

lub

przed

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia
dotyczące terminów, w jakich dokumenty, o których mowa powyżej powinny być
wystawione stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

8.8

W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

8.9

Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), jeżeli treść informacji przekazanych
przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada
zakresowi

informacji,

których

zamawiający

wymaga

poprzez

żądanie

dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od
wykonawcy.
8.10 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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8.11 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), wymienione w niniejszym rozdziale
SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
8.12 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8.13 Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa w pkt 8.11 następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. W przypadku przekazywania przez wykonawcę
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a PZP, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
8.14 Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z
otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,
wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej

samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dokument
może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę
lub może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej
kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wykonawcę.

Strona 22 z 55

8.15 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 lub 8.2 niniejszej SIWZ ,
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. i 8.2,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8.16 Zamawiający wezwie także wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez
siebie

terminie,

wyjaśnień

dotyczących

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.17 Składane na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny być
aktualne na dzień otwarcia ofert i potwierdzać okoliczności, o których mowa w pkt
7 SIWZ.

9

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
9.1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

9.2

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9.1 należy załączyć do oferty pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym .

9.3

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do
niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

9.4

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
(1)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wymieniony w pkt 8.1
niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie,
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(2)

dokumenty wymienione 8.2 lit. f)- l) są składane przez tego lub tych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy
spełniają dany warunek udziału w postępowaniu,

(3)

dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowaniu, o których mowa w pkt 8.2 lit. a)- e) składa każdy z tych
wykonawców.

9.5

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna
spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. Forma
poświadczenia opisana jest w pkt 8.13 SIWZ

9.6

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę
wspólną.

9.7

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przed
zawarciem umowy, przedłożą zamawiającemu umowę regulująca współpracę
tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie

do

realizacji

wspólnego

przedsięwzięcia

gospodarczego

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie obowiązków poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i
rękojmi.

10.

10.1

Wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 800 000,00zł

10.2

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
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b) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
10.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej
lub

ubezpieczeniowej,

gwarancja

ma być co

najmniej:

bezwarunkowa,

nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja
ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
a) nazwę

dającego

(Zamawiającego),

zlecenie
gwaranta

(Wykonawcy),
(banku

lub

beneficjanta

instytucji

gwarancji

ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji,
f) termin ważności gwarancji,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w sytuacjach gdy:
- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak

możliwości

wybrania

oferty

złożonej

przez

wykonawcę

jako

najkorzystniejszej.
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
10.4 Miejsce i sposób wniesienia wadium.
a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego
prowadzony w mBank S.A., nr rachunku bankowego 13 1140 1140 0000 2886
1600 1001z adnotacją:

„Wadium w postępowaniu na „Budowę źródła

wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
przy ul. Dąbskiej w Szczecinie””
Przy czym Zamawiający uzna, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w
terminie, tylko wówczas jeżeli w/w konto Zamawiającego zostanie uznane
kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy
dołączyć kopię polecenia przelewu.
b) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w

oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi
zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania
ofertą.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty
akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

10.5 Zwrot wadium.
a) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza,
b) Wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

jako

najkorzystniejsza,

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
d) Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
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e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
10.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po jego stronie.
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.1 Zabezpieczenie. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia
służące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze,
o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające
wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także roszczenia służące z tytułu
rękojmi za wady.
11.2 Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zawartej w wyniku niniejszego postępowania na 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie.
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11.3 Wykonawca, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy.
11.4 Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 11.3
Zamawiający

będzie

uprawniony

zaspokoić

roszczenie

o

uzupełnienie

Zabezpieczenia poprzez potrącenie z jakiejkolwiek należności za rzecz
Wykonawcy.
11.5 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
11.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w mBank S.A., nr rachunku
bankowego 13 1140 1140 0000 2886 1600 1001z dopiskiem: „Zabezpieczenie
należytego

wykonania

umowy

na

zadanie

pn.:

„Budowa

źródła

wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie”
11.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
11.8 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
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11.9 Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
11.10 Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:
1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego.;
2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady..
11.11 W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz
i jednocześnie nastąpi zmiana terminu wykonania umowy poprzez jego
przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie nie później niż 14 dni przed
upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność
obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres
wykonywania Przedmiotu Umowy, o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym,
pod rygorem zatrzymania przez Zamawiającego kwoty równiej zabezpieczeniu z
płatności należnych wykonawcy.
11.12 Ponieważ okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie powinno być wniesione na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11.13 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12.

Opis sposobu przygotowania oferty.

12.1. Wymagania podstawowe.
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a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta

winna

zawierać

prawidłowo

wypełniony

„Formularz

oferty”,

sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,
„Formularz cenowy”, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 1a
do

niniejszej

SIWZ,

stanowiący

uszczegółowienie

ceny

ofertowej

sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym

podpisem

oraz

elektronicznym,,

niżej

wymienione

dokumenty:
i.

Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku
podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu

zamówienia

(dalej:

„JEDZ”),

którego

wzór

określa

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016
r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ
określona została w Załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na
podania

konieczność

w

treści

JEDZ

znaczącej

ilości

informacji

Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu
zamieszczonej

na

stronie

Zamawiającego

lub

na

stronie

http://espd.uzp.gov.pl/
pod

nieważności,

rygorem

w

postaci

elektronicznej,

opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
ii.

JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP (w zakresie warunku, w
stosunku

do

nieważności,

którego
w

udostępnia

postaci

swój

elektronicznej,

potencjał)
opatrzonej

pod

rygorem

kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;;
iii.

JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

pod

rygorem

nieważności,

w

postaci

elektronicznej,

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z
nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
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iv.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta jest składana przez takich
wykonawców; pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, ,

v.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. pełnomocnictwo
powinno być złożone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta
zostanie złożona przez pełnomocnika,

vi.

zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli
Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (niewiążący wzór
zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ).Dokument

może

być

podpisany

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym przez podmiot udostępniający wykonawcy zasoby lub
może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany w
elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający
wykonawcy zasoby.
vii.

wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia
(tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

c) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do ich treści.
d) Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia), bądź pełnomocnika.

12.2. JEDZ powinien być przesyłany z uwzględnieniem następujących zasad:
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a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania,
które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,
w szczególności w jednym z formatów wskazanych w lit. a)
b) Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem
narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie
internetowej

Zamawiającego

w miejscu zamieszczenia

ogłoszenia

o

zamówieniu oraz niniejszej SIWZ
c) W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem
narzędzia ESPD, Wykonawca:
- pobiera plik „ Espd – request 2 xml” ze strony Zamawiającego,
- wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „ Espd –
request 2 xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/
d) Po

stworzeniu

lub

wygenerowaniu

przez

wykonawcę

dokumentu

elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w
ustawie.
e) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 PZP;

12.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

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

12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie
może być sporządzone przez samego Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje
się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dokumenty sporządzone w
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języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę przy
dokonywaniu oceny oferty.

13.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
13.1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
b) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wszystkim

Wykonawcom,

którym

przekazał

specyfikację

poprzez

udostępnienie ich na stronie internetowej, na której została zamieszczona
SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
13.2. Zmiany w treści SIWZ.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w SIWZ, wedle
poniższych zasad:
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał niniejszą SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej, na której
udostępniona jest SIWZ.
b) Wszelkie zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
c) Zamawiający, dokonując zmian w treści SIWZ może jednocześnie,
przedłużyć termin składania ofert, jeżeli uzna, iż niezbędny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania
ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym
przekazał niniejszą SIWZ i zamieści informację na stronie internetowej, na
której udostępniono specyfikację.

14.

Zebranie Wykonawców.
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Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

zwołania

zebrania

wszystkich

Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ;
informację o zwołaniu zebrania Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone
na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiający doręczy
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej, na której została zamieszczona SIWZ.

15.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
15.1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
15.2. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z
Wykonawcami są:
a)

W zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia –
Adam Usielski w godz. pomiędzy 8.00–16.00 Tel. + 48 91 45 09 932
e-mail: adam.usielski@sec.com.pl

b)

W zakresie formalno – prawnym –
Agnieszka Śmiechowska w godz. pomiędzy 8.00-16.00 – Tel. + 48 91 45
09 857
e-mail: agnieszka.smiechowska@sec.com.pl

15.3.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
wykonawca przekazują pisemnie.

16.

Opis sposobu obliczenia ceny.
16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo oraz słownie, powinna
być określona w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
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z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej SIWZ realizacji
przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty innych
16.3. Niedoszacowanie lub pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia
nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w umowie. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami
wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
16.4. Wykonawca zobowiazany jest na wezwanie zamawiającego przedstawić
szczególowe kalkulacje ceny: po złożeniu oferty, po podpisaniu umowy oraz w
trakcie realizacji i po zakończeniu zamówienia.
16.5. UWAGA! Cena netto za sporządzenie dokumentacji projektowej (wskazana
w Formularzu oferty) nie może przekraczać wartości 1% ceny netto Robót
budowlanych i dostaw (wskazanej w Formularzu cenowym).
16.6. Cena netto za usługi Serwisu nie może przekraczać wartości od 15% do
20% ceny netto Robót budowlanych i dostaw (wskazanej w Formularzu
cenowym).
16.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty

będzie

prowadzić

do

powstania

u

Zamawiającego

obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku

17.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
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17.1. Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na platformie pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/newcogen (dalej „Platforma”) klikając przycisk „Załóż
konto”.
WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany.
17.2. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w
„Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy
pod adresem https://portal.smartpzp.pl/newcogen/elearning
17.3. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa
musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione
osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot
trzeci użyczający osoby lub podwykonawców.
17.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
17.5. Do

oferty

należy

kwalifikowanym

dołączyć

podpisem

JEDZ

w

postaci

elektronicznym,

a

elektronicznej

następnie

wraz

opatrzonej
z

plikami

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
17.6. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnętrzny,

wewnętrzny)

wykonawca

dołącza

do

Platformy

uprzednio

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny)
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”,
wtedy należy użyć formatu XAdES.
17.7. UWAGA! Złożenie dokumentów wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu
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środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
17.8. Termin składania ofert to 07.12.2020r. godz. 13:00

18.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
18.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Oświadczenia o wycofaniu lub zmianie

złożonej oferty są skuteczne tylko

wówczas, gdy zostały dokonane w sposób opisany w niniejszym Rozdziale.
18.2. Zmiana złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oraz wycofanie oferty
musi być dokonywana za pomocą Platformy.
18.3. Wycofanie złożonej oferty.
Przed terminem składania ofert wykonawca ma możliwość wycofania bądź
zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na
zaszyfrowaną ofertę brak możliwość edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje
się na stronę https://portal.smartpzp.pl/newcogen, wyszukuje dane postępowanie
a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku
„Wycofaj ofertę”. Szczegółowe informacje dot. Sposobu wykonania tych
czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”,
dostępnej

na

stronie

Platformy

pod

adresem

https://portal.smartpzp.pl/newcogen/elearning

19.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SEC Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653
Szczecin, w dniu 07.12.2020r. godz. 13:15

20.

Tryb otwarcia ofert.

20.1. Otwarcie ofert jest jawne.
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20.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy po uruchomieniu opcji „Otwórz
oferty”.
20.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
20.4. W trakcie otwierania ofert Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
a) Nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
b) informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, terminu gwarancji.
20.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

20.6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

21.

Oferty złożone po terminie
Oferta złożona po terminie składania ofert jest automatycznie blokowana na
Platformie i nie będzie uwidoczniona jako złożona w postępowaniu,

22.

Termin związania ofertą
22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22.2. Wykonawca może samodzielnie, lub na wniosek Zamawiającego złożony na co
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin
związania ofertą o oznaczony okres. Oświadczenie o przedłużeniu terminu
związania ofertą Wykonawca składa na piśmie, pod rygorem nieważności.
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22.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie
powoduje utraty wadium.
22.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwa tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

23.

Kryteria oceny ofert.
23.1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonana w oparciu o poniższe kryteria:

a)

Cena oferty 75%.

b)

Znamionowa moc elektryczna netto gazowego układu kogeneracyjnego
(ME) (sumaryczna moc obydwu układów kogeneracyjnych pomniejszona o max.
moc niezbędną dla pracy wszystkich układów potrzeb własnych, w tym sprężarek
gazu), wyrażona w kW, (kilowat) – 20%

c)

Sprawność całkowita gazowego układu kogeneracyjnego (liczona jako
stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z GUK
oraz liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatorów pomniejszonej o moc
urządzeń na potrzeby własne w tym moc zainstalowanej sprężarki gazu
ziemnego) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości
opałowej)wyrażona w % (procentach) – 5%

23.2. W ramach niniejszego kryterium ocena ofert zostanie dokonana w następujący
sposób:

a) Cena oferty
Najniższa zaoferowana cena brutto
---------------------------------------- x75 pkt = liczba punktów
Cena brutto oferty ocenianej
b) Moc elektryczna netto gazowego układu kogeneracyjnego (ME)
Moc elektryczna netto gazowego układu kogeneracyjnego oferty ocenianej
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---------------------------------------- x20 pkt = liczba punktów
Najwyższa zaoferowana moc elektryczna netto gazowego układu kogeneracyjnego
Najniższa wymagana moc elektryczna netto gazowego układu kogeneracyjnego
wynosi 8 MW. Zaoferowanie jednostki której

moc elektryczna będzie niższa

spowoduje odrzucenie oferty.
c)

Sprawność całkowita gazowego układu kogeneracyjnego

Sprawność całkowita silnika kogeneracyjnego oferty ocenianej
---------------------------------------- x5 pkt = liczba punktów
Najwyższa zaoferowana sprawność całkowita gazowego układu kogeneracyjnego
Najniższa wymagana sprawność całkowita gazowego układu kogeneracyjnego
wynosi 83%. Zaoferowanie jednostki której sprawność całkowita będzie niższa
spowoduje odrzucenie oferty.

23.3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
23.4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska
największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium opisanym powyżej.
23.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez

Zamawiającego

ofert

dodatkowych.

Wykonawcy,

składając

oferty

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

24.

Oferta z rażąco niską ceną.
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24.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej lub faksem do
Wykonawcy

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
24.2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności

metody

wykonania

zamówienia,

wybranych

rozwiązań

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

24.3. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa pkt 24.5 SIWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 24.5 SIWZ.
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24.4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
24.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.

25.

Aukcja elektroniczna. Zamówienia uzupełniające
25.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
25.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).

26.

Tryb oceny ofert.
26.1 Wyjaśnienia treści ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
26.2 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ

niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
26.3 Sposób oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.
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Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej
ofercie.
26.4 Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona.
Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających lub
mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego
postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

27.

Wykluczenie Wykonawcy. Odrzucenie oferty
27.1 W przypadkach określonych

pkt. 7.3. i 7.4. niniejszej SIWZ Zamawiający

wykluczy Wykonawcę z postępowania, o czym zawiadomi niezwłocznie tego
Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
27.2. Zamawiający odrzuci ofertę w jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacja
istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści
oferty
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g) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
i)

jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych
jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w
skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny
sposób;

27.3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o odrzuceniu złożonej przez niego
oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

28.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
28.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.
28.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował
realizację zamówienia za najniższą cenę.
28.3 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
28.4 W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże
informacje o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktacje;
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b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
28.5 Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odrębnym
pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
28.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą

spośród

pozostałych

ofert

bez

przeprowadzania

ich

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki zamknięcia
postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

29.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
29.1 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnnej pod rygorem nieważności,
b) mają do niej zastosowanie przepisy PZP oraz Kodeksu Cywilnego,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej,
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie,
e) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ.
29.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
29.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Przesłanki do zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy
załączonej do niniejszej SIWZ
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29.4 Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów.

30.

Unieważnienie postępowania
30.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 PZP, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
d) wystąpiła

istotna

zmiana

okoliczności

powodująca,

że

prowadzenie

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

30.2 O

unieważnieniu

postępowania

zamawiający

zawiadomi

równocześnie

wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

31.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
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31.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty
następuje wyłącznie przy pomocy Platformy.

31.2.

W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/newcogen,

po

kliknięciu

na

przycisk

„Załóż

konto”.

Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy
jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga
logowania.
31.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami przeprowadzana przy
użyciu Platformy, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje,

przekazywane

są

w

formie

elektronicznej,

w

zakładce

„Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualny data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym
rogu Platformy.

31.4. Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi.

Do

przesłania

dokumentów

niezbędne

jest

posiadanie

certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach
internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje
się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
31.5. Wymagania techniczne w zakresie dokumentów składanych przy użyciu
Platformy:
1) dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio
.xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
2) wymagania sprzętowe dla wykonawcy:
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- przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i
późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze,
oprogramowanie Java ver. 1.8.,
- oprogramowanie Szafir (do pobrania z Platformy)
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 1 Mb/s
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB
RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux
Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
-zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę
formatów .pdf.
31.6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: przetargi@sec.com.pl (za wyjątkiem złożenia, zmiany i
wycofania oferty).
31.7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania
dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca
otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego,
niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
31.8. Zamawiający

dopuszcza

elektronicznych,

również

oświadczeń

lub

możliwość

elektronicznych

składania
kopii

dokumentów

dokumentów

lub

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 31.6 adres
email.
31.9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej
zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie
31.10.

Sposób

sporządzenia

dokumentów

elektronicznych kopii dokumentów lub

elektronicznych,

oświadczeń

oświadczeń musi

być zgody

lub
z

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z
późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.
zm.).

31.11.

Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie

pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

32.

Podwykonawstwo.
32.1 Zamawiający nie wprowadza żadnego zastrzeżenia co do możliwości wykonania
zamówienia poprzez powierzenie jej podwykonawcy.
32.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu Oferta
(Załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć

podwykonawcom

i

podania

przez

Wykonawcę

firm

podwykonawców
32.3 Zamawiający żąda, aby Wykonawca po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem
do wykonywania zamówienia podał, o ile są już znane nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
usług.
32.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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32.5 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego,
odpowiednio, zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich
zmian:
a) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może być wyższa niż kwota,
którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy o udzielenie
zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane,
stanowiące

równocześnie

przedmiot

umowy

o

podwykonawstwo,

z

uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców.
b) termin realizacji danego etapu lub końcowy termin realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza terminy realizacji
przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
c) gwarancja oferowana przez podwykonawcę nie może być krótsza niż żądana
przez Zamawiającego
d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy
potwierdzających

lub

dalszemu

wykonanie

podwykonawcy
zleconej

faktury

lub

rachunku,

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
e) wykonawca musi zagwarantować uzyskanie wszelkich autorskich prawa
majątkowych związanych z przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego

33.

Jawność postępowania

33.1 Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

33.2 Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
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33.3 Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

33.4 Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników

w

miejscu

wyznaczonym

przez

zamawiającego

nie

może

samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

33.5 Jeżeli przesłanie kopii

protokołu lub załączników zgodnie z wyborem

wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi
na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym
wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

33.6 Jeżeli

udostępnianie

protokołu

lub

załączników

będzie

się

wiązało

z

koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym
przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia
protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.

33.7 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

33.8 W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z
oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je
zgodnie z pkt 17.4 SIWZ

33.9 W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
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udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone
dokumenty.

34.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

34.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej
z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie PZP.

34.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.

34.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji

ogłoszenia

zamieszczenia

w

specyfikacji

Dzienniku
istotnych

Urzędowym
warunków

Unii

Europejskiej

zamówienia

na

lub

stronie

internetowej.

34.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.2 i 33.3 wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

34.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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34.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.

34.7 Na

orzeczenie

Krajowej

Izby

Odwoławczej

stronom

oraz

uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
sądu

okręgowego właściwego

dla

siedziby

albo

miejsca zamieszkania

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
35.

Ochrona danych osobowych

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

35.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest New Cogen Sp. z o.o., Plac
Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, KRS 480454, NIP 9512371750, tel.
22 462 3660.
35.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu email: grzegorz.nowak@newcogen.com.pl.
35.3 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia

niniejszego

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego oraz w celu archiwizacji.
35.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo
zamówień publicznych.
35.5 Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 PZP
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35.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba, że umowa trwa
dłużej- wówczas przez ten okres. Dodatkowo w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE, okres przechowywania wynosi 5 lat
począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy.
35.7 Okres wskazany w pkt 35.6 dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
których ofert nie wybrano.
35.8 W

odniesieniu

do

danych

osobowych

Wykonawcy

decyzje

nie

będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
35.9 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo przenoszenia danych.
35.10 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
35.11 Wykonawcy nie przysługuje:
-

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

-

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,

gdyż

podstawą

prawną

przetwarzania

danych

osobowych

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
35.12 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

publicznego;

wynikają z ustawy PZP-

konsekwencje

niepodania

określonych

danych

niepodanie danych może m.in. uniemożliwić

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
35.13 W razie konieczności z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
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36.

E-faktury
36.1. W

przypadku

przesyłania

przez

wykonawcę

ustrukturyzowanych

faktur

elektronicznych, Zamawiający będzie je odbierał za pośrednictwem platformy
Smart PZP
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