
 

Ostrów Wielkopolski, 28.12.2020r. 

 
 
 
 
 
 
                               

 
 
  

ZNAK SPRAWY: 108/020/19 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Dane kontaktowe Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:  

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 

ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

tel. (062) 735 86 00, e-mail: ozc@ozcsa.pl 

godz. pracy: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. 

www.ozcsa.pl  

https://platformazakupowa.pl/ 

 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

           Postępowanie oznaczone jest znakiem: 108/020/19. 
           Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
           podane oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”.  

3.2. Wartość postępowania jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa 
Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny” w sposób zapewniający 
osiągnięcie i utrzymanie do końca Okresu Gwarancji, Brzegowych Parametrów Technicznych 
oraz umożliwiający komercyjną eksploatację przedmiotu postępowania. 

Zamówienie obejmuje: 
1) Prefabrykację, dostawę, wykonanie i montaż przedmiotu zamówienia. 
2) Zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej (wraz 

z inwentaryzacją obiektową, pomiary i badania urządzeń) wraz z uzyskaniem wszystkich 
pozwoleń formalno-prawnych potrzebnych do zrealizowania oraz przekazania inwestycji do 
użytkowania). Podczas trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek uzgadniania  
z Zamawiającym poszczególnych etapów projektowych (projektu przyłącza gazu, 
ciepłowniczego, elektrycznego oraz projektu wjazdu na działkę). 

3) Dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego instalacji. 
4) Optymalizacja pracy instalacji i przekazanie do pomiarów gwarancyjnych. 
5) Przekazanie całości instalacji i obiektów do eksploatacji. 
6) Przekazanie instalacji do użytkowania. 
7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
8) Opracowanie wytycznych eksploatacji urządzeń i instalacji. 
9) Opracowanie instrukcji eksploatacji. 
10) Szkolenie personelu Zamawiającego. 
11) Serwis gwarancyjny. 

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, a także we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

4.3. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 
4.4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełnioną Tabelę parametrów technicznych, 

stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Tabela winna być wypełniona w odniesieniu do parametrów 
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minimalnych określonych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt. 2.2. Parametry graniczne, tabela 1. 
 

4.5. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
 
31120000-3  Generatory,  
42111000-0  Silniki, 
45251000-1  Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni,  
45000000-7  Roboty budowlane, 
71000000-6  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
44161000-6  Rurociągi, 
45111200-0  Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, dróg, lotnisk i kolei. 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii

 i energetycznych, 
45231110-10  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 
45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów, 
45236000-0  Wyrównanie terenu, 
45255800-7  Roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu, 
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe, 
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne, 
71300000-0  Usługi inżynieryjne, 
71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71323100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną. 

4.6. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej 
miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny kosztu i ryzyka, jako czynników koniecznych 
do przygotowania oferty i podpisania umowy w niniejszym postepowaniu. W związku z tym 
Zamawiający, na podstawie art. 9a ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega, że oferty mogą 
być składane jedynie przez Wykonawców, którzy dokonali wskazanej czynności. Zamawiający 
informuje, że wyznacza następujące terminy wizji lokalnych: 

• 15.01.2021 r., godz. 10:00 

• 22.01.2021 r., godz.10:00 

• 29.01.2021 r., godz. 10:00 
 

Szczegóły wizji lokalnej Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym z wyprzedzeniem 
dwudniowym, podając liczbę osób biorących w niej udział, ich specjalizację (branżę) wiodącą oraz 
numery ich dowodów osobistych. 
Osoby uczestniczące w wizji lokalnej mają obowiązek posiadania ubrania roboczego (buty ochronne, 
kask, kamizelka odblaskowa, okulary ochronne). Zamawiający przydzieli przewodnika i odpowiednich 
specjalistów. 
 
Wykonawcy zgłaszają chęć uczestniczenia w wizji lokalnej  na adres mailowy: ozc@ozcsa.pl 
 
Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej, zostanie potwierdzone przez przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcę odpowiednim protokołem. 

 
4.7. Podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę, jeżeli są już mu znani, nazwy podwykonawcy. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
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proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. 

5) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

6) Postanowienia pkt 4 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców. 

7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

4.7     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4.9 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. GWARANCJA. 

5.1 Zamawiający określa termin realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2022 roku. 

5.2 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ, stanowiącego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

a) Dla każdego agregatu kogeneracyjnego minimum 30 miesięcy lub  19.999 godzin pracy ; 

b) 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie wszelkich użytych materiałów  i 

zamontowanych urządzeń; 

c) 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie wszelkich wykonanych robót 

budowlanych i prac. 
     

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 

ustawy;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.2.  

 

6.2 Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową, o wartości równej, min. 10.000.000,00 zł. 
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł. 

W przypadku Wykonawców posiadających środki lub ubezpieczenie w innych walutach,  

niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania 

ogłoszenia o postępowaniu lub najbliższego dnia po ogłoszeniu, w którym opublikowana została tabela 

zawierająca niniejszy kurs.  

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną (1) dostawę polegającą 

na dostawie jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym wraz z montażem, uruchomieniem i 

przekazaniem do użytkowania, w której urządzenia zabudowane są w pełni przenośnych 

prefabrykowanych kontenerach stalowych lub w lekkiej zabudowie z konstrukcji stalowej  gdzie 

jednostkowa moc elektryczna układu kogeneracyjnego a zarazem silnika gazowego wynosi co 

najmniej 3.000 kW każdy. 

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji kogeneracyjnej gazowej o mocy min.  
3 MWe, 3 MWt.  

c) W okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu 
kompletu pełnobranżowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę i 
pozwolenia na użytkowanie  polegającej na budowie lub przebudowie instalacji kogeneracyjnej 
gazowej o mocy min.  3 MWe, 3 MWt.  

 
d) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia: 

 
I. Kierownik Zespołu Projektowego – generalny Projektant 

dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w 
funkcji projektanta specjalności architektonicznej posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art.  14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), posiadającą co najmniej 5 letnie 
doświadczenie projektowe, która wykonała, po zdobyciu uprawnień zawodowych (jako projektant 
ww. specjalności) min. 1 komplet dokumentacji projektowej (składający się w szczególności z 
projektu budowlanego i wykonawczego), dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy 
instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt. 

 
II. Projektanci 

• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego 
zamówienia w funkcji projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art.  
14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 
posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie projektowe, która wykonała, po zdobyciu 
uprawnień zawodowych (jako projektant ww. specjalności) min. 1 komplet dokumentacji 
projektowej (składający się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego), 
dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 
MWe i 3 MWt. 

• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego 
zamówienia w funkcji projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez ograniczeń 
(zgodnie z art.  14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane), posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie projektowe, która wykonała, po 
zdobyciu uprawnień zawodowych (jako projektant ww. specjalności) min. 1 komplet 
dokumentacji projektowej (składający się w szczególności z projektu budowlanego i 
wykonawczego), dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji kogeneracji 
gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt. 

• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego 
zamówienia w funkcji projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art.  14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 
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3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), posiadającą co najmniej 5 letnie 
doświadczenie projektowe która wykonała, po zdobyciu uprawnień zawodowych (jako 
projektant ww. specjalności)  min. 1 komplet dokumentacji projektowej (składający się  
w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego), dotyczący budowy, przebudowy 
lub rozbudowy instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt. 

Uwaga! Zamawiający wymaga, by komplety dokumentacji projektowej, na których wykonanie 
przez osoby, które Zamawiający zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia,  
a które to osoby zostały wskazane w „Wykazie osób…”, Wykonawca powołuje się na potrzeby 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

− obejmowały w szczególności projekt budowlany, który został zatwierdzony przez 
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i na podstawie którego 
wydane zostało pozwolenie na budowę, oraz 

− komplety dokumentacji jako całość zostały odebrane przez zamawiającego jako 
należycie wykonane lub na ich podstawie został wykonany obiekt (obiekty), którego 
(których) komplet ten dotyczy i dla obiektu tego (tych obiektów) wydane zostało 
pozwolenie na użytkowanie. 

 
III. Kierownik budowy i kierownicy robót 

• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego 
zamówienia w funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
(zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 
posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy, która wykonywała, 
przez cały okres budowy, obowiązki kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej 
jednej instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt. 

• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego 
zamówienia w funkcji kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej 
specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art.  14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 3 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, 
która wykonywała, przez cały okres budowy, obowiązki kierownika robót ww. specjalności dla 
co najmniej przy realizacji co najmniej jednej instalacji kogeneracji gazowej o mocy min.  
3 MWe i 3 MWt. 

• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego 
zamówienia w funkcji kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie  
z art.  14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 
oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, która wykonywała, przez cały okres 
budowy, obowiązki kierownika robót ww. specjalności dla co najmniej przy realizacji co 
najmniej jednej instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt. 

 

IV. Definicje i wyjaśnienia 

• Definicja „budowy” (w tym „rozbudowy”) 

Na potrzeby niniejszej SIWZ przez „budowę” rozumie się wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,. 

• Definicja „przebudowy” 

Na potrzeby niniejszej SIWZ przez „przebudowę” rozumie się: wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: 
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kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, 
zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

• Uprawnienia budowlane 

Wszystkie osoby, w stosunku do których Zamawiający wymaga posiadania uprawnień 
budowlanych, muszą spełniać wszystkie wymogi wykonywania danej funkcji zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. posiadać wymagane wpisy. 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca 
lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia ma lub miała siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuści również osoby dysponujące 
uprawnieniami zagranicznymi, których posiadanie uprawnia, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa do wykonywania- w 
ramach transgranicznego świadczenia usług - funkcji wskazanych w niniejszej SIWZ w 
ramach realizacji niniejszego zamówienia, z zachowaniem wszystkich wymogów SIWZ i 
prawa powszechnie obowiązującego. 

6.3 Poleganie na zasobach innych podmiotów 

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

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

6.4 Podstawy wykluczenia  

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia o jakich mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt.12-23 pzp.  

Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie fakultatywnych przesłanek 
o których mowa w  art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 pzp, tj.: 

1) 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); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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. 
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6.5 Wykonawcy występujący wspólnie  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  

5) Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone 
w pkt. 6.2. 

6.6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie 
spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 
Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

6.7 Środki naprawcze (self-cleaning) 
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

pkt. 1 i 8 ustawy, 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. 

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie pkt 1. 

3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 
sposób zapewnienia konkurencji. 

 

7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” na podstawie art. 24aa 
ustawy. W związku z tym 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.  
 
Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
 
Zamawiający po ocenie ofert dokonuje weryfikacji oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, a także pozostałych dokumentów podmiotowych 
wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. 

7.1 Jednolity dokument 

1. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie w postaci 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem 
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zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do składania 
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

Zasady wypełniania JEDZ zostały zamieszczone na stronie: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące każdego z tych 
podmiotów na formularzu JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 1) powyżej (JEDZ), składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia.  

3. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym 
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający informuje, że Wykonawca w części IV JEDZ dotyczącej kryteriów kwalifikacji (warunków 
udziału w postępowaniu) wypełnia jedynie sekcję α. Nie ma zatem obowiązku wypełniania 
pozostałych sekcji A-D w tej Części. 

5. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może 
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/ 

 

7.2 Dokumenty składane przez Wykonawcę 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 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: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 6.2 SIWZ,  

2) brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 6.4 SIWZ, 

2. 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 lub 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. 

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).. 

4. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja  
z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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7.3 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądał zgodnie z pkt 7.2 SIWZ następujących dokumentów: 

a) 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, 

b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 

c) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
Zaleca się wykorzystanie Załącznika nr 3 do SIWZ (wykaz musi zawierać wszystkie dane 
zawarte w Załączniku nr 3). 

d) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane należycie, z załączeniem dowodów określających, czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty. Zaleca się wykorzystanie Załącznika nr 4 do SIWZ (wykaz musi zawierać 
wszystkie dane zawarte w Załączniku nr 4). 

e) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
Zaleca się wykorzystanie Załącznika nr 6 do SIWZ (wykaz musi zawierać wszystkie dane 
zawarte w Załączniku nr 6). 

f) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaleca się 
wykorzystanie Załącznika nr 5 do SIWZ (wykaz musi zawierać wszystkie dane zawarte w 
Załączniku nr 5). 

7.4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 
będzie żądał zgodnie z pkt 7.2 SIWZ następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy, wystawionej, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:  

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
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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; 

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 716). 

7.5 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

a) pkt 7.4 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed terminem składania ofert; 

b) pkt 7.4 ppkt 2, 6 oraz 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument 
ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert), 

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument ten musi być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

2) 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 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
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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. 
Dokumenty zastępujące dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a oraz ppkt 1 lit. b tiret drugie 
powinny być wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
zaś dokument zastępujący dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b tiret pierwsze powinien być 
wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 7.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.5 ppkt 1 lit. a), 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 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. 
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

7.6 Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może 
złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat 
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 7.4 oraz 7.3. 

7.7 Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców 

1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,  
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp  
do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów (np. oświadczenia podmiotu trzeciego na którego 
zdolności powołuje się wykonawca), które określają: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

W przypadku, gdy zobowiązanie lub inny dokument jest podpisywany w imieniu podmiotu trzeciego 

przez osobę, której umocowanie do reprezentowania podmiotu trzeciego nie zostało ujawnione w 

odpowiednim rejestrze lub ewidencji (np. Krajowym Rejestrze Sądowym), wraz z powyższymi 

dokumentami należy przedstawić również odpowiednie pełnomocnictwo. 

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 7.4 ppkt 1-4 oraz 6-8 SIWZ oraz dokumentów dotyczących 
warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie wykonawca wykazuje powołując się na zasoby 
tego podmiotu trzeciego. 

7.8 Forma oświadczeń i dokumentów  

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod 
rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT


13 

 

 

2. 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, a wymienione w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której 
mowa w pkt. 3) powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa  

w pkt 7.3 lit. a)-f) i 7.4, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 7.2.  

 

8.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

8.1 Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej 
(https://platformazakupowa.pl)  

8.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Maciej Hałas, adres e-mail: 
maciej.halas@ozcsa.pl 

8.3 W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 
https://platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się  
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 

8.4 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl 

8.5 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych 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. 

8.6 Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 
pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego 
w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 8.1.  

8.7 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
akceptu-je warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce 
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

8.8 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, 
składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się 
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w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT   

9.1 Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
www.platformazakupowa.pl 

9.2 Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.  

9.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;  

9.4 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ;  

9.5   Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do 
składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;  

9.6 Wykonawca powinien wykazać składając ofertę, że oferta jest podpisana przez osobę umocowaną 
do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie wystarczającym do złożenia 
oferty. Jeżeli takie umocowanie wynika z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wystarczające będzie wskazanie tej 
okoliczności w ofercie. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i 
oświadczeń przez osob(ę) niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy (np. informacji odpowiadającej odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego), należy do 
oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy, ujawnionych w odpowiednim rejestrze lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza elektroniczną kopię pełnomocnictwa 
udzielonego w formie pisemnej.  

9.7 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty 
poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9.8 Wymagania techniczne: 

1) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to 
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, 
z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe  
o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla 
minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

2) Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub 
multimedialne stosuje się:.txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; 
.csv.  

Zamawiający dopuszcza formaty.zip i 7z, które mogą zawierać jedynie pliki o wyżej wymienionych 

formatach 

Zamawiający zaleca stosowanie formatu pdf.  

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu 
w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Zamawiający wymaga aby każda informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa była 
zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem 
(podstawą prawna utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzsgu3ts
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W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się 
aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczył 
status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

4) W celu sprawnego przeprowadzenia otwarcia ofert Zamawiający wymaga, aby nazwy plików 
jednoznacznie określały, w którym z nich znajduje się formularz oferty.  

9.9 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1. wypełniony formularz ofertowy, sporządzony w formie elektronicznej, podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli 
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 
SIWZ, 

2. oświadczenia JEDZ, o których mowa w punkcie 7.1 niniejszej SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ,  

3. gwarancję/poręczenie wadialne (ORYGINAŁ) - jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 
pieniężna, 

4. jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 9.6 SIWZ opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub elektroniczną kopię pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej 
poświadczoną notarialnie opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza 
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty lub innych składanych 
dokumentów. 

5. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być 
przedstawiony w formie przewidzianej w pkt. 9.6  SIWZ dla pełnomocnictwa. 

6. W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego - dokumentów potwierdzających 
dysponowanie odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego, wskazanych w pkt 7.7. pkt 1 niniejszej 
SIWZ. 

7. Załącznik nr 8 Zawierający oferowane parametry techniczne. 

9.10 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Po terminie składania ofert Wykonawca nie może 
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty. 
 

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY              

10.1 Cena oferty ma charakter ryczałtowy i musi zostać wpisana do formularza ofertowego z rozbiciem na 
poszczególne pozycje cenowe wymagane w formularzu ofertowym. 

10.2 Podana cena ofertowa musi zawierać (uwzględniać) wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie jakie 
poniesie Wykonawca w celu prawidłowego i terminowego wykonania całości zamówienia, a także 
wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne, w szczególności podatek od towarów i usług. 

10.3 Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami. 

10.4 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. 

10.5 Rozliczenia w ramach realizacji Zamówienia będą prowadzone w polskich złotych. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

11.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł. 

11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 
formach, zgodnie z wyborem  Wykonawcy: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 22 1020 2267 0000 4102 0002 1790 

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 310, 836 i 1572). 

11.3  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 

1) Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu w formie elektronicznej, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

2) powinno być wystawione na Zamawiającego. 

3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 

Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

11.4 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć  

na wskazany w pkt. 11.2 ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem 

terminu składania ofert. 

11.5 W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien umieścić nazwę 

przedmiotu zamówienia, którego dotyczy wadium. 

 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2021 r. do godz. 10:00  

Miejscem składania ofert jest: 

Platforma zakupowa Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.: www.platformazakupowa.pl  

12.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2021 r. o godz.10:30 za pośrednictwem platformy 
zakupowej w siedzibie Zamawiającego:  
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 
miejscowość: 63-400 Ostrów Wlkp.  
ulica: Wysocka 57, parter, sala konferencyjna.   

12.3 Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

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

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

http://www.platformazakupowa.pl/
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związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez orzeczenia  przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
 

14. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 

1) cena (C) – waga 60% 

2) czas reakcji (CR) – waga 10% 

3)  ilość czasu (mth) do przeprowadzenia remontu kapitalnego układu 

kogeneracyjnego (RK) – waga 30%  

 

2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną przyznane w następujący sposób: 

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie 

(Waga) 

Opis metody przyznawania punktów 

1 2 3 4 

1 Cena  (C) 60% Proporcje matematyczne wg wzoru: 

 

C =    60 pkt. 

 

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w 

ramach tego kryterium wynosi 60 pkt. 
 

2 Czas reakcji (CR) 10% Punkty w ramach kryterium „czas reakcji” zostaną przyznane w następujący sposób: 

do 24 godzin  – 0 pkt. 

do 18 godzin  – 3 pkt. 

do 14 godzin – 6 pkt. 

do 10 godzin –  8 pkt. 

do 6 godzin – 10 pkt. 

Brak wskazania terminu w formularzu oferty spowoduje, że Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin określony przez Zamawiającego na 

24 godziny. 

Przez czas reakcji Zamawiający rozumie chwilę, w której Wykonawca przystąpi do 

usunięcia awarii/wady od momentu przyjęcia zgłoszenia o jej zaistnieniu od 

Zamawiającego. 

  

3  ilość czasu (mth) do 

przeprowadzenia 

remontu kapitalnego 

układu 

kogeneracyjnego 

 30% Punkty w ramach kryterium „ilość czasu (mth) do przeprowadzenia remontu 
kapitalnego układu kogeneracyjnego” zostaną przyznane w następujący sposób 
60 000 mth = 0 pkt 
60 001 mth – 61 999 mth = 5 pkt 
62 000 mth – 63 999 mth = 8 pkt 
64 000 mth – 65 999 mth = 11 pkt 
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(RK) 66 000 mth – 67 999 mth = 14  pkt 
68 000 mth – 69 999 mth = 17pkt 
70 000 mth – 71 999 mth = 20 pkt 
72 000 mth – 74 999 mth = 23 pkt 
75 000 mth – 77 999 mth = 25 pkt 
78 000 mth – 79 999 mth = 27 pkt 

80 000 mth i więcej = 30 pkt  
Brak wskazania ilości czasu w formularzu oferty spowoduje, że Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca zaoferował minimalny czas określony przez Zamawiającego na 

60 000 mth. 

 

 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższą 
liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący 
wzór: 

 
Ocena oferty = C + CR + RK 

 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

15.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie,  

po uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy (najpóźniej  

w dniu jej podpisania), przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia;  

15.2 O terminie złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
odrębnym pismem. 

15.3 Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.  

15.4 Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu 
zamówienia, najpóźniej na 2 dni przed zawarciem umowy zgodnie z punktem 2.3.8 Szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania ustaleń 
odrębnym pismem. 

15.5 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu harmonogramu przeglądów 
producenta silnika gazowego, najpóźniej na 2 dni przed zawarciem umowy zgodnie z punktem 2.3.8 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze 
dokonania ustaleń odrębnym pismem. 

 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1 Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 
16.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: 22 1020 2267 0000 4102 0002 1790  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

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

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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16.3 Treść gwarancji/poręczenia powinna zawierać: 
1) wyraźne oznaczenie Umowy, Zamawiającego i Wykonawcy oraz wskazanie Zamawiającego 

jako beneficjenta/wierzyciela, 
2) termin, do którego Zamawiający może złożyć żądanie zapłaty , przy czym Zamawiający 

wymaga, by wniesione zabezpieczenie umożliwiało złożenie żądania wypłaty pełnej kwoty 
zabezpieczenia co najmniej do dnia 30 stycznia 2024 r., zaś kwoty odpowiadającej 30% 
kwoty zabezpieczenia przeznaczonej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji co najmniej do dnia upływu 15 dni po upływie zadeklarowanego przez 
Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji i rękojmi, liczonego od dnia 31 grudnia 2023 r., z 
zastrzeżeniem w szczególności art. 150 ust. 7-8 pzp oraz postanowień umowy dotyczących 
zabezpieczenia, w tym jego zwrotu i utrzymywania jego ważności (zabezpieczenie powinno 
gwarantować Zamawiającemu możliwość skorzystania z wszystkich praw wynikających z 
umowy i przepisów prawa powszechnie obowiązującego), 

3) nieodwołalne zobowiązanie poręczyciela albo gwaranta do bezwarunkowej zapłaty kwoty 
stanowiącej zabezpieczenie i to na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że 
żądana kwota jest mu należna. Gwarancja/poręczenie nie może uzależniać wypłaty kwoty 
od dostarczenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów na potwierdzenie tego, że 
kwota poręczona/gwarantowana jest mu należna, 

4) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, 
które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek 
dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, a Wykonawcą, nie 
uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej 
z gwarancji/poręczenia, 

5) oświadczenie, że poręczyciel/gwarant nie wymaga powiadomienia go o takiej zmianie, 
uzupełnieniu, czy modyfikacji umowy, 

6) poddanie gwarancji/poręczenia prawu polskiemu i poddania ewentualnych sporów pod 
rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego. 

16.4 Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed wniesieniem zabezpieczenia przedstawił 
Zamawiającemu wzór gwarancji/poręczenia do akceptacji. 

16.5 Zasady i terminy zwrotu zabezpieczenia określone zostały we wzorze umowy.  
 

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zamawiający informuje, że 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”:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., ul. 
Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski., tel. (62) 735 86 00, http://ozcsa.pl 

 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 
wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa 
Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”. 108/020/19, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia                  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 
„pzp”;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

• posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania    
       danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
       Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  
       RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy PZP (Dział VI 

Ustawy). 

19. INFORMACJE KOŃCOWE 

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy PZP. 

 

Załączniki:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  
2. Formularz ofertowy;        
3. Wykaz dostaw - wzór; 
4. Wykaz robót - wzór; 
5. Wykaz osób – wzór; 
6 Wykaz usług – wzór; 
7 Wzór umowy; 
8 Parametry techniczne. 


