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ROZDZIAŁ 1.    INFORMACJE  WPROWADZAJĄCE 

1.1 Powiat Tczewski zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy o wartości poniżej progów 

unijnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Ustawy. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV 

w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 w ramach zadania 

pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność 

Powiatu Tczewskiego”, w zakresie określonym w Rozdziale 4 SWZ. 

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1.4 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) Zamawiający – Powiat Tczewski, 

b) postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji, 

c) SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

d) Ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 

e) Platforma – platforma zakupowa „OpenNexus”, służąca do komunikacji między 

Zamawiającym a Wykonawcami (w tym: do złożenia oferty w postępowaniu), 

dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew, 

f) zamówienie/przedmiot zamówienia/przedmiot umowy – należy przez to rozumieć 

zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany 

w Rozdziale 4 SWZ, 

g) oferta – należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego w formie dokumentu 

elektronicznego formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem 

osobistym, 

h) Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

ROZDZIAŁ  2.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1 Nazwa Zamawiającego: Powiat Tczewski 

2.2 Adres: Starostwo Powiatowe, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew 

2.3 Dane Zamawiającego: 

 NIP: 5932140707,  

 REGON: 191675267, 

 tel. (58) 77 34 801, (58) 77 34 921, 

2.4 znak postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP.272.1.2023 

2.5 adres strony internetowej Zamawiającego:  

 https://www.powiat.tczew.pl  

 https://bip.powiat.tczew.pl  

2.6 adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane 

z postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew  

2.7 adres poczty elektronicznej w sprawie zamówienia: zp@powiat.tczew.pl  

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew
https://www.powiat.tczew.pl/
https://bip.powiat.tczew.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew
mailto:zp@powiat.tczew.pl
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ROZDZIAŁ  3.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy. 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Z wieloletniego doświadczenia Zamawiającego wynika, że brak podziału w żadnym 

stopniu nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się 

o zamówienie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części (dostawa urządzeń/montaż 

urządzeń), ponieważ realizacja poszczególnych części przedmiotu zamówienia przez 

różnych Wykonawców nie jest wskazana i pożądana dla tego rodzaju zamówień. 

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w ciągu ostatnich lat, część firm (setki jak nie tysiące 

firm na terenie całej Polski) – biorąc pod uwagę aktualną koniunkturę związaną z poprawą 

efektywności energetycznej – wyspecjalizowała się w realizacji kompleksowych 

zamówień polegających na doradztwie, dostawie i montażu ogniw fotowoltaicznych. 

Wybrany Wykonawca, zgodnie z zapisami SWZ, zobowiązany jest zadeklarować okres 

gwarancji jakości nie tylko na wykonane prace montażowe, ale również na materiały 

i urządzenia użyte do realizacji zamówienia (falowniki, inwerter, panele pv). Firmy te, 

zgodnie ze swoim doświadczeniem, pracują na konkretnym oprzyrządowaniu, dla którego 

przechodzą specjalistyczne szkolenia w zakresie  instalacji, kalibracji i możliwości 

współpracy z innymi urządzeniami. Z uwagi na powyższe nie można wymagać od 

Wykonawcy wzięcia odpowiedzialności za inne  elementy instalacji, które – poprzez 

dostawę realizowaną przez potencjalnie inny podmiot – zostałyby mu narzucone niż te, 

w których się wyspecjalizował. 

3.3 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w trybie art. 308 ust. 

1 Ustawy, a także nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej, 

o której mowa w art. 92 Ustawy. 

3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 

Ustawy. 

3.6 Zamawiający nie przewiduje: 

 rozliczenia w walutach obcych,  

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

 udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.7 Informacja o Podwykonawcach:  

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań 

dotyczących przedmiotowego zamówienia. 

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

W takim przypadku, zgodnie z art. 462 ust. 4 Ustawy, Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w swojej ofercie (tj. Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularzu 

oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz 

z podaniem nazwy ewentualnego podwykonawcy – o ile jest już znany. 

W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego 

o tym fakcie, w tym w szczególności do przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 

1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

3.8 Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa 

w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy, polegających na udzieleniu dotychczasowemu Wykonawcy 

zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy. 

ROZDZIAŁ   4.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV 

o mocy 4,50 kWp w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1, 

w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego”. 

4.2 Zakres przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące zawartość Załącznika 

Nr 7 do SWZ – Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

dokument pn. Opis przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa treść §3 Projektowanych 

postanowień umowy (Wzoru umowy) – Załącznika Nr 6 do SWZ. 

4.3 Kody zamówienia wg CPV: 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  

51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego 

51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

4.4 Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, wymaganiami 

proponowanych do zastosowania materiałów i opisami szczegółowymi proponowanych. 

4.5 Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a 

ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

4.6 Wykonawca zobowiązany jest do realizowania obowiązku wynikającego z art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1083 ze zm.), zgodnie z którym udział pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy 

wykonywaniu zadnia, stanowiącego przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 10%. 

4.7 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 

4.7.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umów, zobowiązany będzie do 

posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, 

w wysokości nie mniej niż 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 

4.7.2 Polisę, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 

podpisaniem umów (zgodnie z pkt 20.3.1 SWZ).  



 

  
 

 

Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 
w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”                                                                                                     

                                                                                                  ZP.272.1.2023                                                                                        str. 6 

4.7.3 Zamawiający zastrzega, iż w każdym momencie trwania umowy, może wezwać 

Wykonawcę do potwierdzenia aktualności zawartego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

4.8 Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu 

pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność 

Powiatu Tczewskiego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, Działanie: Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie 

dotacyjne.  

4.9 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie 

przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia wymogu żądania 

określonych etykiet w trybie art. 104 Ustawy, w celu potwierdzenia zgodności oferowanej 

dostawy z wymaganymi cechami. 

 

ROZDZIAŁ  5.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia zawarcia umowy. 

ROZDZIAŁ  6.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

6.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 

ust. 2 pkt 4 Ustawy jeżeli wykaże, że: 

1) wykonał, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie, 

polegające na dostawie wraz z montażem na budynku instalacji 

fotowoltaicznej o mocy min. 4 kWp; 

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego oraz informacjami 

o podstawie do dysponowania tymi osobami, a mianowicie: 

a) 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych, 

posiadającą: 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
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w budownictwie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz która będzie członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

lub 

ważne świadectwo kwalifikacyjne D – na stanowisko Dozoru, 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

m.in. w zakresie: 

 urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci 

elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia 

znamionowego, 

 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co 

najmniej do 1 kV, 

 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje 

automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń 

i instalacji wymienionych powyżej; 

b) 1 (jedną) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne E – na 

stanowisko Eksploatacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie: 

 urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci 

elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia 

znamionowego, 

 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co 

najmniej do 1 kV, 

 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje 

automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń 

i instalacji wymienionych powyżej. 

UWAGI: 

1. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie 

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

kwalifikacje zawodowe, uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).  

2. Wymóg posiadania uprawnień energetycznych wynika z art. 54 ust. 1 

ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716). 

3. Funkcje, o których mowa w pkt 6.2.4 ppkt 2) lit. a) i b) SWZ, mogą 

się sumować, a zatem Wykonawca może dysponować jedną osobą 

posiadającą uprawnienia w obu ww. zakresach. 

6.3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

6.4 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na 

podstawie złożonych oświadczeń bądź dokumentów opisanych w Rozdziale 8 niniejszej 

SWZ. 
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ROZDZIAŁ  7.    PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:  

7.1.1 zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy; 

7.1.2 w trybie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, to jest w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

7.1.3 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj.: 

a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ww. ustawy; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

7.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy.  

7.3 Zamawiający oceni czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

na podstawie złożonych oświadczeń bądź dokumentów opisanych w Rozdziale 8 

niniejszej SWZ. 

ROZDZIAŁ 8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄ-

CYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1 W celu wstępnego potwierdzenia dotyczącego wykazania braku podstaw do wykluczenia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą 

następujące oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 i 5 Ustawy: 

8.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, a także art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 1A do SWZ); 
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8.1.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu 

(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1B do SWZ). 

8.2 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie 

art. 274 ust. 1 Ustawy, do złożenia – w terminie nie krótszym niż 5 dni – następujących 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 

8.2.1 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  

1  pkt  4  ustawy,  sporządzonych  nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

UWAGA:  

1) Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie wzywa do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków. Z uwagi na powyższe 

Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu określonego w pkt 8.2.1 

SWZ, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych rejestrów, a Wykonawca wskaże w ofercie niezbędne, 

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 

SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Niniejszy dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 8.2.1 ppkt 2 SWZ, zastępuje 

się go odpowiednio oświadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone – odpowiednio: pod 

przysięgą, przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Niniejszy dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

8.2.2 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały 

wykonane lub są wykonywane (według wzoru: Załącznik Nr 4 do SWZ – Wykaz 

dostaw wykonanych) oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

8.2.3 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego – zawierający informacje na temat osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 

świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
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i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia). 
 

ROZDZIAŁ  9.     POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

9.1 Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, Wykonawca – w celu potwierdzenia spełniania warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.4 SWZ – może polegać na 

zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

9.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 3 Ustawy, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że Wykonawca będzie tymi zasobami dysponować. 

Przedmiotowy dokument musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę 

z podmiotem udostępniającym swój zasób gwarantuje do nich rzeczywisty dostęp, 

w szczególności musi zawierać informacje określone w art. 118 ust. 4 pkt 1-3 Ustawy 

(według wzoru dokumentu, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ). 

9.3 Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia. 

9.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia także (wraz z zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ) 

oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw  

wykluczenia (Załącznik Nr 1C do SWZ) tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 

jego zasoby (Załącznik Nr 1D do SWZ). 

9.5 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

ROZDZIAŁ 10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE   

ZAMÓWIENIA 

10.1 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia w trybie 

art. 58 ust. 1 Ustawy (np. Konsorcjum bądź spółka cywilna), ustanawiają oni 

Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy, na podstawie art. 58 ust. 2 Ustawy. 

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. 

10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu, w zakresie określonym w Rozdziale 7 SWZ.  

10.3 Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór 

przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. 

10.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy. 
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ROZDZIAŁ  11.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

11.1 Pod rygorem nieważności, o którym mowa w art. 63 ust. 2 Ustawy, ofertę składa się 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, na zasadach opisanych  Rozdziale 12 i 13 SWZ. 

11.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą należy sporządzić w języku polskim, 

a jej treść musi odpowiadać treści SWZ. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla 

których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.3 Na OFERTĘ składają się następujące dokumenty: 

1) Formularz ofertowy, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 

Nr 1 do SWZ, 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik Nr 1A do SWZ), 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1B 

do SWZ), 

4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy lub współwykonawców – jeżeli oferta lub załączone do 

niego oświadczenia są podpisane przez osobę, której umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub 

ewidencji działalności gospodarczej.  

11.4 W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, do dokumentów 

wyszczególnionych w pkt 11.3 SWZ, składa się również: 

a) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ (Załącznik Nr 2 

do SWZ), 

b) Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik Nr 1C do SWZ), 

c) Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1D do SWZ). 

11.5 W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum, spółka cywilna), oprócz Formularza 

ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ) składa się: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu każdego z Wykonawców (Załącznik 

Nr 1A do SWZ), 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego 

z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie tych 

warunków (Załącznik Nr 1B do SWZ), 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, 

d) Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ (Załącznik 

Nr 3 do SWZ). 

11.6 Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913), jeśli spełniają warunki, określone w art. 11 ust. 

2 tejże ustawy, a mianowicie: mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą, oraz jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich 
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osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia (np. jako 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”), a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

ROZDZIAŁ 12.  FORMA I POSTAĆ OFERTY ORAZ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW  

12.1 Zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – oferty, 

oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe 

w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, a także zobowiązanie 

o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

12.2 Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy, oferta Wykonawcy składana jest pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy). 

UWAGA: Zamawiający podkreśla, że „podpis osobisty” to rodzaj podpisu cyfrowego 

zapisanego w warstwie elektronicznej nowego dowodu osobistego (czyli takiego, który 

jest wydawany od marca 2019 r.), nie zaś odręczny podpis Wykonawcy. 

12.3 W przypadku pełnomocnictw, dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 

prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12.4 Formę i postać dokumentów, a także sposób ich składania w zależności od ich rodzaju 

oraz podmiotu który te dokumenty wystawił, szczegółowo określa §6 i §7 ww. 

Rozporządzenia. 

12.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf, a następnie 

podpisana stosownym podpisem, o którym mowa w pkt 12.2 SWZ. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.6 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być czytelne i powinny spełniać 

wymogi określone w §10 ww. Rozporządzenia w zakresie m.in. sposobu ich utrwalania, 

prezentacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznych oraz zapisywania. 

 

 

 

https://czasopismo.legeartis.org/2019/01/nowy-dowod-osobisty-2019.html
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ROZDZIAŁ 13.     SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ ZŁOŻENIA OFERTY  

13.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 

344). 

13.2 Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy – ofertę wraz z oświadczeniami, o których mowa 

w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się – pod rygorem nieważności – w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym poprzez Platformę, dostępną pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew. 

13.3 W celu złożenia oferty należy zarejestrować się (zalogować) na platformie i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

13.4 Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca 

przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnej pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 

13.5 Złożenie oferty następuje za pośrednictwem ”Formularza składania oferty” dostępnego 

na stronie dotyczącej danego postępowania: 

a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. 

b) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez 

kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ OFERTĘ” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, 

że oferta została złożona. 

c) Wykonawca może, do upływu terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę (sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w ww. Instrukcji) 

d) Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu 

dokonania zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio 

złożonej oferty i złożenie nowej. 

e) Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić do upływu terminu składania ofert. 

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

g) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty 

do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 

MB.   

13.6 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1261), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
file:///C:/Users/adunaj/Downloads/pod
file:///C:/Users/adunaj/Downloads/pod
file:///C:/Users/adunaj/Downloads/pod
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/
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 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 

MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

 włączona obsługa JavaScript, 

 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

 platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

 oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

13.7 Inne informacje dotyczące korzystania z www.platformazakupowa.pl : 

a) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem oferty), 

przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

i formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego” (za datę przekazania/wpływu 

dokumentu przyjmuje się datę jego przesłania poprzez kliknięcie przycisku z ww. 

komunikatem, po których pojawi się informacja, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego). 

b) Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

“Komunikaty”.  

c) Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy 

d) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

13.8 W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania Platformy, Zamawiający 

dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zp@powiat.tczew.pl  

(nie dotyczy składania ofert). 

13.9 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 Beata Kozikowska – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,  

tel. (58) 7734 – 921; 

 Aleksandra Dering – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych, 

Tel. (58) 7734 – 973.  

ROZDZIAŁ 14.     TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

14.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, na zasadach opisanych w Rozdziale 

13 SWZ, do dnia 27.01.2023 r. do godz. 9:00. 

14.2 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

14.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 9:30.   

http://www.platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
mailto:zp@powiat.tczew.pl
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14.4 Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

14.5 Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

14.6 Zgodnie z art. 222 ust. 5 Ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający 

udostępni – na stronie platformazakupowa.pl prowadzonego postępowania w sekcji 

,,Komunikaty” – informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

ROZDZIAŁ  15.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.1 W oparciu o informacje zawarte w Rozdziale 4 niniejszej SWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia), dotyczące wymagań i zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca obliczy cenę oferty, którą zamieści w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do 

SWZ). 

15.2 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych 

w niniejszej SWZ. 

15.3 Zaoferowane w ofercie wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym. Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć niezmienne 

wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 Kodeksu cywilnego. 

15.4 Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.5 Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

15.6 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 

ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W związku 

z powyższym w ofercie, Wykonawca ma obowiązek:  

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

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

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

będzie miała zastosowanie. 

 

http://platformazakupowa.pl/
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ROZDZIAŁ 16.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG  

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

16.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

1) CENA               –  60 % 

2) GWARANCJA PRODUKTU: PANELI FOTOWOLTAICZNYCH –  10 % 

3) GWARANCJA STAŁEJ MOCY ZNAMIONOWEJ (min. 80%)   –  10 %  

4) GWARANCJA FALOWNIKA       –  10 % 

5) GWARANCJA WYKONANIA       –  10 % 

16.2 Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium: 

16.2.1 CENA  (C) – maks. 60 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany 

następujący wzór arytmetyczny: 

  Cn  

C = 
 
                x 100 x 60% 

                                                     Cb            

C   – uzyskana liczba punktów za cenę oferty badanej 

Cn – najniższa cena z zaoferowanych  

Cb  – cena badanej oferty  

16.2.2 GWARANCJA PRODUKTU: PANELI FOTOWOLTAICZNYCH (G-PF) –

– maks. 10 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący 

wzór arytmetyczny:                         

                       G-PFb 

        G-PF =                    x 100 x 10%        

                       G-PFm 
 

G-PF  – uzyskana liczba punktów za gwarancję: paneli fotowoltaicznych oferty 

badanej 

G-PFb – długość udzielonej gwarancji z oferty badanej 

G-PFm – maks. długość udzielonej gwarancji ze wszystkich zaoferowanych   

UWAGI: 

1) Wykonawca w swojej ofercie musi określić okres gwarancji produktu 

(paneli fotowoltaicznych) w latach, licząc od daty podpisania przez strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy 

założeniu minimalnego okresu wynoszącego 12 lat oraz maksymalnego 

wynoszącego 25 lat. 

2) Zadeklarowanie przez Wykonawcę w swojej ofercie okresu gwarancji 

produktu poprzez określenie liczbowe mniejsze niż „12” będzie skutkować 

odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z uwagi na jej 

niezgodność z warunkami zamówienia, natomiast każde zadeklarowanie 

okresu gwarancji powyżej wartości wynoszącej „25”, będzie przez 

Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby Wykonawca 

zadeklarował wartość maksymalną, tj. 25 lat. 

3) W przypadku nie wskazania tej wartości w ogóle, Zamawiający będzie 

przyjmować jakoby Wykonawca zadeklarował wartość minimalną, tj. 12 

lat. 
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16.2.3 GWARANCJA STAŁEJ MOCY ZNAMIONOWEJ (G-MZ) – maks. 10 pkt, 

przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór 

arytmetyczny:                         

                       G-MZb 

        G-MZ =                    x 100 x 10%        

                       G-MZm 

 
 

G-MZ  – uzyskana liczba punktów za gwarancję stałej mocy znamionowej 

oferty badanej 

G-MZb – długość udzielonej gwarancji z oferty badanej 

G-MZm – maks. długość udzielonej gwarancji ze wszystkich zaoferowanych   

UWAGI: 

1) Wykonawca w swojej ofercie musi określić okres gwarancji stałej mocy 

znamionowej (min. 80%) w latach, licząc od daty podpisania przez strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy 

założeniu minimalnego okresu wynoszącego 15 lat oraz maksymalnego 

wynoszącego 25 lat. 

2) Zadeklarowanie przez Wykonawcę w swojej ofercie okresu gwarancji stałej 

mocy znamionowej poprzez określenie liczbowe mniejsze niż „15” będzie 

skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia, natomiast każde 

zadeklarowanie okresu gwarancji powyżej wartości wynoszącej „25”, 

będzie przez Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby 

Wykonawca zadeklarował wartość maksymalną, tj. 25 lat. 

3) W przypadku nie wskazania tej wartości w ogóle, Zamawiający będzie 

przyjmować jakoby Wykonawca zadeklarował wartość minimalną, tj. 15 

lat. 

16.2.4 GWARANCJA FALOWNIKA (G-F) –– maks. 10 pkt, przy założeniu, że 

w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:                         

                       G-Fb 

        G-F =                    x 100 x 10%        

                       G-Fm 
 

G-F  – uzyskana liczba punktów za gwarancję falownika oferty badanej 

G-Fb – długość udzielonej gwarancji z oferty badanej 

G-Fm – maks. długość udzielonej gwarancji ze wszystkich zaoferowanych   

UWAGI: 

1) Wykonawca w swojej ofercie musi określić okres gwarancji falownika 

w latach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy założeniu minimalnego 

okresu wynoszącego 5 lat oraz maksymalnego wynoszącego 10 lat. 

2) Zadeklarowanie przez Wykonawcę w swojej ofercie okresu gwarancji 

falownika poprzez określenie liczbowe mniejsze niż „5” będzie skutkować 

odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z uwagi na jej 

niezgodność z warunkami zamówienia, natomiast każde zadeklarowanie 

okresu gwarancji powyżej wartości wynoszącej „10”, będzie przez 
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Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby Wykonawca 

zadeklarował wartość maksymalną, tj. 10 lat. 

3) W przypadku nie wskazania tej wartości w ogóle, Zamawiający będzie 

przyjmować jakoby Wykonawca zadeklarował wartość minimalną, tj. 5 lat. 

16.2.5 GWARANCJA WYKONANIA (G-W) –– maks. 10 pkt, przy założeniu, że 

w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:                         

                       G-Wb 

        G-W =                    x 100 x 10%        

                       G-Wm 
 

G-W  – uzyskana liczba punktów za gwarancję wykonania oferty badanej 

G-Wb – długość udzielonej gwarancji z oferty badanej 

G-Wm – maks. długość udzielonej gwarancji ze wszystkich zaoferowanych   

UWAGI: 

1) Wykonawca w swojej ofercie musi określić okres gwarancji wykonania 

w latach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy założeniu minimalnego 

okresu wynoszącego 5 lat oraz maksymalnego wynoszącego 10 lat. 

2) Zadeklarowanie przez Wykonawcę w swojej ofercie okresu gwarancji 

wykonania poprzez określenie liczbowe mniejsze niż „5” będzie skutkować 

odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z uwagi na jej 

niezgodność z warunkami zamówienia, natomiast każde zadeklarowanie 

okresu gwarancji powyżej wartości wynoszącej „10”, będzie przez 

Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby Wykonawca 

zadeklarował wartość maksymalną, tj. 10 lat. 

3) W przypadku nie wskazania tej wartości w ogóle, Zamawiający będzie 

przyjmować jakoby Wykonawca zadeklarował wartość minimalną, tj. 5 lat. 
 

16.2.6 SUMA punktów (S) – maks. 100 pkt 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny oraz typów 

gwarancji – według poniższego wzoru: 
 

              S =  C  +  G-PF  + G-MZ  +  G-F  +  G-W  

S – suma punktów łącznie  

C – liczba punktów uzyskana w kryterium ceny (maks. 60 pkt) 

G-PF – liczba punktów uzyskana w kryterium gwarancja produktu: paneli 

fotowoltaicznych (maks. 10 pkt) 

G-MZ – liczba punktów uzyskana w kryterium gwarancja stałej mocy 

znamionowej (maks. 10 pkt) 

G-F – liczba punktów uzyskana w kryterium gwarancja falownika (maks. 10 

pkt) 

G-W – liczba punktów uzyskana w kryterium gwarancja wykonania (maks. 10 

pkt) 
 

16.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po  

przecinku. 

16.4 Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki 

niniejszej SWZ oraz Ustawy oraz uzyska największą liczbę punktów w oparciu o wyżej 

wskazane kryteria. 
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ROZDZIAŁ  17.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 25.02.2023 r., to jest przez okres 30 dni.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

ROZDZIAŁ  18. WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ  19.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 20. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 

20.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje 

o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia. 

20.2 Jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 

1 lit. a Ustawy. 

20.3 Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

20.3.1 dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000,00 zł (słownie złotych: sto 

tysięcy 00/100); 

20.3.2 dokumenty osób wskazanych do realizacji zamówienia (o których mowa 

w pkt 6.2.4 ppkt 2 SWZ), potwierdzające posiadanie wymaganych odpowiednich, 

opcjonalnie: kwalifikacji zawodowych lub uprawnień wraz z dokumentem 

poświadczającym bycie czynnym członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego; 

20.3.3 umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenia zamówienia – jeżeli najkorzystniejszą ofertą okaże się oferta złożona 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

20.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 Ustawy. 

ROZDZIAŁ 21.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

21.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 

21.2 Zakres  świadczenia  Wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

21.3 Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projektowane postanowienia 

umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, stanowiące Załącznik Nr 6 do SWZ. 



 

  
 

 

Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 
w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”                                                                                                     

                                                                                                  ZP.272.1.2023                                                                                        str. 20 

ROZDZIAŁ 22.      POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

22.1 Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub 

zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki 

ochrony prawnej, określone w Dziale IX art. 505-590 ustawy Pzp. 

22.2 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli 

mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

ROZDZIAŁ 23.     KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 4 maja 

2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający informuje, że:  

23.1 Administratorem danych osobowych, które zostaną zawarte w Formularzu ofertowym 

i załącznikach jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego 

z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2. 

23.2 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na 

adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-

110 Tczew. 

23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 

w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej Ustawą oraz w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. Dane kontaktowe zawarte w formularzu ofertowym 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. wyrażonej zgody. 

23.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy 

czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów 

informatycznych, firmy zajmujące się archiwizacją dokumentów (aktualna lista jest 

dostępna u IOD) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane 

mogą być również udostępniane innym podmiotom, w przypadku i na zasadach 

o których mowa w art. 74 Ustawy. 

Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia, 

w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 

IX Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Dane pozyskane w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych 

osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to 

uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 

1 i 2 Ustawy. 

23.5 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, 

w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, 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, a następnie przez okres 

archiwizacji, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt. 23.3 SWZ. 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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23.6 Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie 

publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia 

w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, 

zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy oraz wydanych 

do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy. 

23.7 Wykonawca ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 

mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

b) ich sprostowania lub uzupełnienia – na podstawie art. 16 rozporządzenia. Zgodnie 

z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 

c) żądać ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Wystąpienie z przedmiotowym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.  

23.8 Wykonawcy nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

rozporządzenia; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

rozporządzenia; 

c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 

rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.  

23.9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania.  

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. 

ROZDZIAŁ 24.   ZAŁĄCZNIKI SWZ 

Następujące załączniki (wzory dokumentów) stanowią integralną część SWZ: 

 składane wraz ofertą – tj. dotyczące I ETAPU postępowania: 

 Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy  

 Załącznik Nr 1A: Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 

Ustawy (dot. braku podstaw wykluczenia), 

 Załącznik Nr 1B: Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 

Ustawy (dot. spełniania warunku udziału w postępowaniu), 

 Załącznik Nr 1C: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, składane na 

podstawie art. 125 ust. 1 w związku z art. 125 ust. 5 Ustawy (dot. braku podstaw 

wykluczenia) – w przypadku, gdy dotyczy 



 

  
 

 

Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 
w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”                                                                                                     

                                                                                                  ZP.272.1.2023                                                                                        str. 22 

 Załącznik Nr 1D: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, składane na 

podstawie art. 125 ust. 1 w związku z art. 125 ust. 5 Ustawy (dot. spełniania warunku 

udziału w postępowaniu) – w przypadku, gdy dotyczy 

 Załącznik Nr 2: Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów – w przypadku, gdy dotyczy 

 Załącznik Nr 3: Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – w przypadku, gdy dotyczy 

 dokumenty składane wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę 

którego oferta została najwyżej oceniona – tj. dotyczące II ETAPU postępowania:  

 Załącznik Nr 4: Wykaz dostaw wykonanych, 

 Załącznik Nr 5: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia; 
 

 INNE DOKUMENTY 

 Załącznik Nr 6: Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy), 

 Załącznik Nr 7: Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 

 

OFERTA 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych 

w Tczewie przy ul. Parkowej 1 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 

 

WYKONAWCY / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

Nazwa: 

 

Adres (ulica, nr domu i lokalu):  

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Województwo: 

NIP: REGON: 

e-mail: 

 

Telefon: 

Osoba do kontaktu: 

 

Adres do korespondencji (wypełnić, gdy inny niż dane powyżej): 

 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy, składam(y) ofertę na wykonanie 

ww. dostawy objętej ogłoszeniem.  

1. Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), przy 

następujących założeniach:  

1.1 CENA OFERTOWA BRUTTO wynosi:  ....................................... PLN  

1.2 GWARANCJA PRODUKTU: PANELI FOTOWOLTAICZNYCH: ….... lat 
(wartość liczbowa: min. „12”, maks. 25”) 

1.3 GWARANCJA STAŁEJ MOCY ZNAMIONOWEJ: …….. lat (wartość liczbowa: min. 

„15”, maks. 25”) 

1.4 GWARANCJA FALOWNIKA: …….. lat (wartość liczbowa: min. „5”, maks. 10”) 

1.5 GWARANCJA WYKONANIA: …….. lat (wartość liczbowa: min. „5”, maks. 10”) 

Uwaga: W przypadku nie wskazania którejś z wartości gwarancyjnej w pkt: 1.2 – 1.5, Zamawiający przyjmie wartość 

minimalną w zakresie danej gwarancji stanowiącej kryterium oceny oferty. 
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2. OŚWIADCZENIA: 

2.1 Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia 

w zakresie określonym w Rozdziale 4 SWZ oraz że w cenie naszej oferty zostały 

uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego. 

2.2 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, 

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje odnośnie przedmiotu zamówienia 

i przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń.  

2.3 Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z obowiązującymi przepisami 

i parametrami określonymi w SWZ oraz odpowiada określonym normom. 

2.4 Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni do upływu terminu wskazanego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do dnia 25.02.2023 r. 

2.5 Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy umowę 

z Zamawiającym na warunkach określonych w Rozdziałach 20 i 21 SWZ. 

2.6 Jesteśmy świadomi, że w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadał 

opisowi zawartemu w Rozdziale 4 SWZ, to Zamawiającemu przysługuje prawo 

odmowy jego przyjęcia. 

2.7 Zamówienie wykonamy
*
: 

 samodzielnie 

 przy udziale następujących podwykonawców, którym powierzymy wykonanie 

następujących części zamówienia: 
................................................................................................................................ 

          (należy podać części zamówienia i firmy podwykonawców) 

2.8 Zastrzegamy, że informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie 

oznaczonym i nazwanym załączniku pn. ………………………………….…… (należy podać nazwę 

załącznika np. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”) stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16 kwietnia  1993 r.
 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), co wykazaliśmy 

w ww. załączniku do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
* 

2.9 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 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), wobec osób od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
 

3. Informuję(-my), że wybór naszej oferty (zaznaczyć odpowiednio): 

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku 

z czym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*: 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 

towaru/usługi 

1.   
2.   

 

* Uwaga nie zaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego 

jako informacja o tym ,że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
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4. Wykonawca to (zaznaczyć odpowiednio – informacja wymagana wyłącznie dla celów statystycznych): 

    mikroprzedsiębiorca 

    mały przedsiębiorca 

    średni przedsiębiorca 

    jednoosobowa działalność gospodarczą 

    osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

    żadne z powyższych  
Uwaga:  

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 

5. BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH: 
Na podstawie §13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, niniejszym wskazuję dane 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru: 

 CEiDG        

 KRS: …………………… 
 ……………………………  

 

 
 

Załączniki: 

1) ………………………..….. 

2) ……………………….…... 

3) …………………………… 

…      …………………………... 
 

Uwaga dla Wykonawcy: podstawowe załączniki zostały wymienione w treści SWZ. Należy je wypełnić według załączonych 

wzorów, a następnie dołączyć do oferty.  

 

 

 

                       Podpisano 

……………………..…….……., dnia ………….………………. 2023 r.  
               (miejscowość)  

  
                                  ………………………………………

 
   

(podpis osoby uprawnionej 

   do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 1A   

(ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ) 
 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 

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

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji 

paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 

w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego”, prowadzonego przez Powiat Tczewski oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp. 
3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 835). 
 

(wypełnić, jeśli dotyczy) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                 

art. … ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 

109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………..…………………  

                                                                                                                        Podpisano                        

……………………..…….……. dnia ………….……..…. 2023 r.  
               (miejscowość) 

                      
                                                                                                            ………………………………………

 

                                   (podpis osoby uprawnionej 
           do reprezentowania Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

            Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….…………. 2023 r.  
               (miejscowość)         

              ………………………………………
 

       (podpis osoby uprawnionej 

       do reprezentowania Wykonawcy) 

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 1B    

(ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ) 

 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 

 
........................................................ 
    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 

instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy 

ul. Parkowej 1 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, prowadzonego przez Powiat Tczewski 

oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2.4 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zdolności zawodowej. 

 

          Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….………….2023  r.  
               (miejscowość)  

     
                   

                                ………………………………………
 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW (wypełnić, jeśli dotyczy): 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez 

Zamawiającego w pkt 6.2.4: ppkt 1*/ppkt 2* SWZ (* wskazać odpowiednio) dotyczącego zdolności 

zawodowej, polegam na zasobach następującego podmiotu: ……………………………………… w następującym 

zakresie:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać nazwę Podmiotu udostępniającego zasób i określić odpowiedni zakres):  

Dokumenty ww. podmiotu tj. zobowiązanie do oddania do dyspozycji swojego potencjału (Załącznik Nr 

2 do SWZ) oraz oświadczenia (w formie Załączników: Nr 1C i 1D do SWZ), składam wraz z ofertą. 

 
 

         Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….…………2023 r.  
               (miejscowość) 

             
          ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

          Podpisano  

……………………..…….……. dnia ………….………….2023 r.  
               (miejscowość) 

                       

 
             ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
 
 
 
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM 
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 1C  

(ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – W PRZYPADKU, GDY DOTYCZY) 

 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 
........................................................ 

(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasób) 

 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY  
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 

instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 

1 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego”, prowadzonego przez Powiat Tczewski oświadczam, co następuje: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp. 

3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 835). 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. … ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………….  

          Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….…………. 2023 r.  
               (miejscowość) 

                         ……………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania Podmiotu 

udostępniającego zasób) 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.          

         Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….…………. 2023 r.  
               (miejscowość) 

   
                ………………………………………

 

   (podpis  osoby uprawnionej  do reprezentowania 
Podmiotu udostępniającego zasób) 

 

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 1D     

(ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – W PRZYPADKU, GDY DOTYCZY) 
 

 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 

 
........................................................ 
(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasób) 

 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY  
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 

instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 

1 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego”, prowadzonego przez Powiat Tczewski oświadczam, co następuje: 
 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego 

w  pkt 6.2.4: ppkt 1*/ppkt 2* SWZ (*wskazać odpowiednio) SWZ, dotyczący zdolności zawodowej, 

w następującym zakresie: 

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

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

         

          Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….………….2023  r.  
               (miejscowość)  

                                            ………………………………………
 

(podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania Podmiotu 
udostępniającego zasób) 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

         Podpisano  

……………………..…….……. dnia ………….………….2023 r.  
               (miejscowość) 

                       
        ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania Podmiotu 

udostępniającego zasób) 

 
 
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 2   

          (ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – W PRZYPADKU, GDY DOTYCZY) 
 

 
 

 

........................................................ 
(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasób) 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy  

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp 

 

W związku z realizacją zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
 

Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie 

przy ul. Parkowej 1 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 
 

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 

 

 
…………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

 
swojego następującego zasobu: 

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

(wskazać zakres udostępnianego zasobu) 
 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego: 

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

 sposób i okres udostępnienia i wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

(wskazać sposób, np. podwykonawstwo, konsultacje itp.) 

 czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawę, których wskazane zdolności dotyczą  
 

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

 

               
                               Podpisano 

 ................................................. , dn. ......................................... 2023 r.                                      
                (miejscowość)                                        (data)                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      ................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania 

Podmiotu udostępniającego zasób) 

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 3                                                                                                                 

  (ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – W PRZYPADKU, GDY DOTYCZY) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW 

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH, DOSTAW LUB USŁUG, 

KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji 

paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 

w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego”, prowadzonego przez Powiat Tczewski oświadczam, co 

następuje: 

 

1) Wykonawca ………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje 

następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi: ……………………………………………; 

2) Wykonawca ………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje 

następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi: ……....……………..…..………………… 

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE  

 
DOKUMENT PODPISUJE SIĘ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

/SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO/ 
 

 

 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 
................................................................ 
       (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Wykaz dostaw wykonanych  
 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji 

paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Branżowych w Tczewie przy 

ul. Parkowej 1 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 

 

Zestawienie sporządza się podając informacje o zamówieniach wykonanych w okresie 

ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

a mianowicie o minimum 1 (jednym) zamówieniu, polegającym na dostawie wraz z montażem 

na budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 4 kWp: 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Opis wykonanego zamówienia  

(wartość mocy) 

Termin 

wykonania 
(zakończenia) 

Podmiot, który wykonał 

dostawę 
(Wykonawca/Podmiot 

udostępniający zasób) 
1. 2. 3. 4. 5. 

1) 

    

 

    

UWAGA: 

Do ww. wykazu należy załączyć dowody, określające czy ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie.  
 

 

 

 

 

          Podpisano  

……………………..…….……. dnia ………….………….2023 r.  
               (miejscowość) 

                       
           ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

/SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO/ 
 

 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 
................................................................ 
       (nazwa i adres Wykonawcy) 

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji paneli 

fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Branżowych w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 

w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego” 

 
Zestawienie sporządza się podając informacje o osobach skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego oraz informacjami o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, a mianowicie: 

1) 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych, posiadającą: 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

która będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

lub 

ważne świadectwo kwalifikacyjne D – na stanowisko Dozoru, uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie: 

 urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na 

wysokość napięcia znamionowego, 

 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1 kV, 

 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; 

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej; 

2) 1 (jedną) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne E – na stanowisko Eksploatacji, 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie: 

 urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na 

wysokość napięcia znamionowego, 

 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1 kV, 

 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; 

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej. 

 

Lp. Funkcja w realizacji zamówienia 
Informacje o skierowanej 

osobie 

Dysponowanie 

osobami 
1. 2. 3. 4. 

1) Kierownik robót elektrycznych 

Imię i nazwisko: 

 

……………………………………… 

Uprawnienia/Kwalifikacje zawodowe: 

 

………………………………………. 

Podstawa 

dysponowania*: 

…………………… 

…………………… 
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2) Osoba na stanowisko Eksploatacji  

Imię i nazwisko: 

 

……………………………………… 

Uprawnienia/Kwalifikacje: 

 

………………………………………. 

Podstawa 

dysponowania*: 

…………………… 

…………………… 

 

* wpisać podstawę dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, zobowiązanie do współpracy, 

a w przypadku tzw. dysponowania pośredniego na zasadach określonych w art. 118 Ustawy – zobowiązanie innego podmiotu 

do oddania ww. osoby do dyspozycji Wykonawcy. W takim bowiem przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (Załącznik Nr 2 do SWZ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

– PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (WZÓR UMOWY)  

 

UMOWA Nr WI.032………2023 

na dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych  

w Tczewie przy ul. Parkowej 1 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” 

 

zawarta w dniu ……………... 2023 r. w Tczewie pomiędzy: 

 

Powiatem Tczewskim, NIP: 5932140707, REGON: 191675267, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego działają: 

 

1) …………………….. – ……………………………. 

2) …………………….. – ……………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 

  

…………………………………………………………………………………………………,  

 

NIP: ……………………………., REGON: …………………………….., wpisanym  

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 

………………………………/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w …………………, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………  –  ………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,   

 

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 

nr ZP.272.1.2023 w  trybie  podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 

zm.). 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV o mocy 

4,50 kWp w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 w ramach 

zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność 

Powiatu Tczewskiego”.   

2. Budynek Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Parkowej 1 położony jest w strefie 

konserwatorskiej i lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na południowej połaci dachu sali 

gimnastycznej została uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Tczewie.  

3. Przy projektowaniu położenia instalacji fotowoltaicznej PV należy wykonać pomiary 

naświetlania powierzchni dachu i określić, czy wykorzystanie istniejącego nachylenia 

połaci dachowych będzie gwarantowało wystarczającą efektywność działania instalacji. 

Montaż paneli na połaci dachu jest wersją preferowaną przez Zamawiającego, ale 
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dopuszczamy montaż konstrukcji zmieniającej kąt nachylenia dachu o maksymalnie 15 

stopni, jeżeli będzie to niezbędne do poprawnego działania instalacji. 

4. Przedmiot umowy obejmuje: 

 montaż inwertera/falownika, 

 montaż paneli fotowoltaicznych, 

 wykonanie instalacji prądu stałego DC, 

 wykonanie instalacji prądu zmiennego AC, 

 wykonanie zabezpieczenia przeciwporażeniowego i przepięciowego, 

 podłączenie nowej instalacji do instalacji elektrycznej obiektu, 

 wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych, 

 wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, 

 wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej po zakończeniu 

montażu instalacji fotowoltaicznej, 

 przeszkolenie użytkowników, co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji 

fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich 

przekazaniem użytkownikom, 

 podłączenie instalacji do systemu monitorującego pracę tej instalacji na bezpłatnej 

platformie online 

 natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych, 

 wykonanie instalacji w sposób umożliwiający jej podłączenie do sieci energetycznej na 

zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji. Wykonawca 

przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do przyłączenia 

instalacji do sieci, a następnie po ich akceptacji przez Zamawiającego złoży je 

u Operatora Systemu Dystrybucji, 

 przedstawienie potwierdzenia zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora 

Systemu Dystrybucji. 

5. Przedmiot umowy obejmuje także uzyskanie wszelkich koniecznych i wymaganych 

uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, zgód, opinii itp. koniecznych do realizacji przedmiotu 

umowy.  

§2 

Zasady wykonania umowy 

1. Przedmiot umowy musi spełniać warunki zawarte w „Audycie efektywności energetycznej 

Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie”. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów 

mocy jednostkowej panelu w stosunku do parametrów określonych w audycie. Jednakże 

całkowita moc instalacji musi wynosić nie mniej niż 4,5 kWp. 

2. Przedmiot umowy musi być wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem któremu 

ma służyć, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie zgodnie 

z odpowiednimi, obowiązującymi przepisami.Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami, wymaganiami proponowanych do zastosowania materiałów 

i opisami szczegółowymi proponowanych do zastosowania technologii. 

4. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają:  

1) „Audyt efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie”, 

z zastrzeżeniem §2 ust. 1, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana też w dalszej części umowy i innych 

dokumentach „SWZ”) wraz z innymi załącznikami do SWZ. 

3) Załączniki do umowy. 
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5. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być nowe 

i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

6. Wykonanie instalacji i jej przyłączenie musi być wykonane przez uprawnionego instalatora, 

co zagwarantuje poprawny montaż i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie 

bezpieczeństwa pracy instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną NN. 

7. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy 

Prawo energetyczne, Rozporządzenia ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej. 

8. Przy wykonaniu instalacji należy zastosować zabezpieczenie przed pracą wyspową. 

W przypadkach sytuacji awaryjnych zabezpieczenia mają działać na łącznik sprzęgający 

instalację instalacji z siecią w celu niedopuszczenia do wyspowej pracy instalacji na sieć 

dystrybucyjną, w szczególności przy zaniku napięcia w tej sieci. W przypadku, gdy 

zainstalowany przetwornik prądu nie spełniałby ww. wymagań należy zastosować zespół 

zabezpieczeń zewnętrznych, za przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, 

działających na łącznik sprzęgający. Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować 

fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu tzn. w sytuacjach, gdy w sieci zasilającej w skutek 

uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez 

sieć wraca do instalacji odbiorczej. 

9. Przedmiot umowy należy wykonać m.in. zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska. 

10. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w ofercie uwzględnia koszty 

wykonania wszystkich prac służących realizacji celu umowy określonego w §1. 

W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie może skutecznie wnosić 

o podwyższenie wynagrodzenia. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w przedmiocie umowy wszystkich 

wymagań określonych w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek                

z tych wymagań jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione               

z innych przyczyn powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych zmian 

w stosunku do wymagań Zamawiającego. Następnie Zamawiający uzgodni z Wykonawca 

zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, 

o ile będzie to konieczne.  

12. Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy. 

13. Spotkania robocze z przedstawicielami Zamawiającego będą odbywać się stosownie do 

potrzeb, na wezwanie Wykonawcy bądź Zamawiającego. Ze spotkań roboczych będą 

spisywane protokoły. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia. 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki 

finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca 

oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność 



 

  
 

 

Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 
w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”                                                                                                     

                                                                                                  ZP.272.1.2023                                                                                        str. 39 

wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, w zakresie przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 

umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że 

zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne 

do wykonania przez niego przedmiotu umowy i w związku  z tym nie wnosi i nie będzie 

wnosił w przyszłości żadnych roszczeń. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych                              

w „Audycie efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie”, 

z zastrzeżeniem §2 ust. 1; 

2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (odbioru końcowego, odbioru 

w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakości, odbioru ostatecznego, 

tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, w którym kończy się okres rękojmi za wady 

oraz gwarancji jakości); 

3) utrzymanie ładu i porządku na terenie szkoły podczas realizacji przedmiotu umowy, 

a po zakończeniu prac pozostawienie terenu uporządkowanego i nadającego się do 

użytkowania; 

4) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia montażu instalacji paneli 

fotowoltaicznych; 

5) uzyskanie przed rozpoczęciem prac wszystkich niezbędnych dokumentów,                   

w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona plan BIOZ (przed przystąpieniem do 

realizacji przedmiotu umowy), o ile wynika to z odpowiednich przepisów. 

5. Przed przystąpieniem do prac na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji 

od Użytkownika obiektu o przebiegu innych instalacji w ramach danego obiektu. Wszelkie 

szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu 

umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości. 

6. Wykonawca oświadcza, że w ramach zawartej umowy jest wytwórcą odpadów oraz ma 

obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy, zgodnie 

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.). 

 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązku Zamawiającego należy: 

1) dokonanie odbiorów, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, pod warunkiem ich 

wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

2) uregulowanie płatności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę na zasadach 

określonych w umowie, 

3) współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań 

wynikających z przedmiotu umowy oraz informowanie Wykonawcy o zmianach 

i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy. 
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§5 

Reprezentowanie stron umowy 

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: ……………………, 

e-mail: ………………………… tel. …………………………….. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych ………………………………. * 
* Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty uprawniające do spełnienia 

samodzielnych ww. funkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zamawiający ma prawo przeprowadzać inspekcje materiałów, urządzeń oraz wykonanych 

robót bez powiadamiania o tym fakcie Wykonawcę. 

4. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru 

przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy dwóch pracowników Wydziału Inwestycji        

i Remontów.  

5. Strony dopuszczają korespondencję drogą elektroniczną: 

 adres e-mail Zamawiającego – inwestycje@powiat.tczew.pl 

 adres e-mail Wykonawcy - ………………………………. 

6. Strony dopuszczają przekazanie pism w formie skanów dla dopełnienia obowiązku 

terminowości przekazania. Nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia wersji papierowej 

oryginałów lub kopii pism potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

 

§6 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy realizujący przedmiot umowy po 

stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za 

ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§7 

Odbiory 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie dokonywany przez min. 2 przedstawicieli 

Zamawiającego, o których mowa w §5 ust. 4, przy udziale Wykonawcy, o którym mowa       

w  §5 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. Odbiory (przeglądy) w okresie rękojmi za wady oraz  

w okresie gwarancji jakości oraz odbiór ostateczny przedmiotu umowy (po wygaśnięciu 

gwarancji i rękojmi) będą dokonywane przez przedstawicieli Zarządcy/użytkownika 

obiektu. 

2. Z czynności odbioru końcowego, odbiorów w okresie rękojmi za wady oraz w okresie 

gwarancji jakości oraz odbioru ostatecznego robót będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek. 

3. Gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona przez Wykonawcę pisemnym 

wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego złożonym w siedzibie Zamawiającego wraz 

z kopiami protokołów odbiorów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

4. Wykonawca winien złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy 

oraz przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie złożenia do Operatora Systemu Dystrybucji 

kompletnego zgłoszenia/dokumentu instalacji przyłączenia mikroinstalacji. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, 

bez zastosowania ust. 4, Zamawiający może odrzucić wniosek Wykonawcy o dokonanie 

odbioru końcowego. 

mailto:akostuch@proeco.com.pl
mailto:inwestycje@powiat.tczew.pl
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku                  

o dokonanie odbioru końcowego, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie nadaje się do 

użytkowania. W oświadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiający 

wskaże uchybienia w złożonym wniosku, które uniemożliwiły dokonanie odbioru 

przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu 

wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru przedmiotu umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że przedmiot umowy nie został 

wykonany zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo przerwania czynności odbiorowych. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nadaje 

się do użytkowania, ale występują wady, dokonuje odbioru oraz wpisuje do protokołu 

odbioru końcowego stwierdzone wady i usterki oraz wyznacza termin ich usunięcia – na 

koszt Wykonawcy. Po usunięciu wad/usterek Zamawiający sporządzi protokół usunięcia 

wad/usterek.W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z usunięcia tych wad, usterek lub 

nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kar umownych i zlecenia zastępczego ich usunięcia/uzupełnienia – na koszt 

Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie 

nadaje się do użytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru wady lub  

z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, odstąpi od 

dokonania odbioru. 

11. Po usunięciu nieprawidłowości, określonych w ust. 10, Wykonawca będzie zobowiązany do 

ponownego pisemnego zgłoszenia wniosku o dokonanie odbioru. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami, w tym koszty przygotowania 

wymaganych dokumentów. 

 

§8 

Termin umowy 

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 45 dni 

kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień prawidłowego zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z §7 umowy. 

 

§9 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości netto: ………….. PLN (słownie złotych: …………………………. /100), 

powiększonego o podatek VAT, tj.: ……………… PLN. Razem kwota brutto: 

……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………... /100).  

2. Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie wystawienie 

przez Wykonawcę faktury VAT z załączonym protokołem odbioru końcowego 

stwierdzającym gotowość do użytkowania instalacji fotowoltaicznej objętej niniejszą 

umową oraz potwierdzeniem zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu 

Dystrybucji. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający będzie realizował 

płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na rachunki 

bankowe zawarte w rejestrze, o którym mowa w poprzednim zdaniu.  

5.  Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego (data  

obciążenia rachunku Zamawiającego). 

6. Na fakturze należy powołać się na numer niniejszej umowy. 

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie 

Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 

Wykonawcę. 

8. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie 

z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszelkie ryzyko 

mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

9. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku. 

 

§10 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył 

Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez reprezentanta 

Wykonawcy) kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności 

gospodarczej (związanej z realizacją niniejszej umowy). Suma ubezpieczenia nie może być 

niższa niż  100 000,00 zł. (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 

w  ust. 1 w okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiającego 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedłużenia polisy (lub nowej polisy) bez 

wezwania Zamawiającego (w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy). 

 

§11 

Cesje 

1. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek 

uprawnień bądź obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego obciążać przysługującej mu 

wierzytelności z tytułu umówionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz osób 

trzecich w tym ustanawiać na niej zastawu. 

 

§12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie / z udziałem podwykonawców 

w następujących branżach*:  

a) --------------------------------------------;  

b) --------------------------------------------;  

c) --------------------------------------------. 
* Umowa zostanie dostosowana do oferty Wykonawcy 

2. Wykonywanie przedmiotu  umowy przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli, 
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pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za 

swoje własne. 

3. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części prac podwykonawcy, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia podwykonawcy, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) zrezygnować z podwykonawstwa, 

4) zmienić podwykonawcę z zastrzeżeniem §16 ust. 1 pkt 3. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach 

niniejszej umowy. 

 

§13 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości (według wzoru podanego w załączniku     

nr 2 do niniejszej umowy) na okres*: 

 gwarancja produktu (paneli fotowoltaicznych) - …… lat, 

 gwarancja stałej mocy znamionowej (min 80%) - ……. lat, 

 gwarancja falownika - …….. lat, 

 gwarancja wykonania - ……. lat, 

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy lub protokołu usunięcia usterek.  
* Treść umowy zostanie uzupełniona zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie przetargowej. 

Jeżeli producent materiałów, sprzętów, urządzeń, produktów użytych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały, sprzęty, urządzenia, produkty 

dłuższy okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta. 

2. Pisemną gwarancję jakości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z wnioskiem 

o dokonanie odbioru końcowego. 

3. Warunki gwarancji jakości nie mogą rodzić dodatkowych kosztów dla Zamawiającego 

z wyjątkiem koniecznych usług serwisowych. 

4. Gwarancja jakości udzielana jest nieodpłatnie. 

5. Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynikające z przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi za wady fizyczne 

na instalacje i wszystkie materiały wynosi 24 miesiące. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 

umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po 

odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył 

uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad  albo dokonał 

istotnych napraw  rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej 

(klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 §1 kodeksu cywilnego). 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 

także po okresie określonym w ust. 1 i 5, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 
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8. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich 

nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do 

pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. 

 

§14 

Kary umowne 

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 za każdy kalendarzowy 

dzień zwłoki,  

2) za niewykonanie obowiązku usunięcia braków, wad bądź usterek w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                      

o których mowa w §15 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 30% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §9 ust. 1; 

4) w razie odstąpienia od umowy, z tytułu niewykonania obowiązków nałożonych na 

Wykonawcę zawartych w §15 ust. 5 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy niewykonany 

obowiązek z osobna; 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej 

okoliczności; 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej 

okoliczności; 

2. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 

Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego 

należnego Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 

4. Łączna wysokość kar umownych określonych w §14 nie może przekroczyć 40% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1. 

 

§15 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 20 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy 

w szczególności, jeżeli: 

1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 

układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy Wykonawcy;  

2) Wykonawca przerwał z własnej winy realizację przedmiotu umowy i nie realizuje jej 

przez okres dłuższy niż  7 dni roboczych; 
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3) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, realizuje 

zamówienie niezgodnie z umową, obowiązującymi przepisami bądź niezgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej; 

4) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, w dalszym 

ciągu  nie wypełnia warunków umowy; 

5) nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy; 

6) Wykonawca nie wykonał przedmiotu  w terminie 15 dni roboczych od upływu 

terminu umownego; 

7) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, nie zgłosił 

gotowości do odbioru usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

nie uczestniczył w odbiorze usuniętych usterek / nie podpisał protokołu usunięcia 

usterek; 

8) Kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych 

przekroczą 30% wynagrodzenia umownego; 

w terminie 35 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający przerywa 

realizację przedmiotu umowy i może dokonać odbioru prac wykonanych do chwili ich 

przerwania pod warunkiem, że były one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dotyczy to prac wykonywanych przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców.  

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca winien: 

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy sporządzić przy udziale przedstawiciela Zamawiającego protokół 

inwentaryzacji rzeczowo-finansowej prac, według stanu na dzień odstąpienia od 

umowy,  

2) zabezpieczyć przerwane prace na swój koszt. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 

odstąpienia od umowy. 

 

§16 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 

1)  zmiany osoby kierownika robót elektrycznych wskazanego w §5 ust. 2 – polegającej 

na wyznaczeniu nowej osoby pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania 

przez nią odpowiednich postanowień SWZ; 

2) zmiany lub przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach: 

a) konieczności poprawy warunków wykonywania prac zagrażających 

bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki 

zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy; 

b) niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur 

prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty                       

- właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 

stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

c) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy 

administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 
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d) niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy 

trudnodostępnych, wymagających zamówienia, materiałów niezbędnych                                     

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 5; 

3) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem 

spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SWZ; 

4) konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych 

dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT; 

5) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej,                            

tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 

zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego 

następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, 

np. niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, 

atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania prac zamiennych, rozwiązań 

zamiennych. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 

w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §2 ust. 11. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 

siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany 

we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 

5. Dopuszcza się zmiany umowy w przypadku:  

a) o którym mowa w art. 455 ust 1. pkt 3) i  4)  ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) niezależnie od § 16 ust. 5 lit. a niniejszej umowy – w trybie art. 455 ust. 2 Prawo 

zamówień publicznych, to jest bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości niniejszej umowy, 

a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

 

§17 

Elektromobilność 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: „ustawa o elektromobilności”), 

w szczególności z art. 68 ust. 3 tej ustawy, nakładającym na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. 

2. Wykonawca, począwszy od dnia podpisania umowy, ma obowiązek wykonywać zadanie 

publiczne objęte niniejszą umową zapewniając wykorzystania pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy 

wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy 

o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian ustawy.  

W związku z powyższym, przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłożył 

pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogów o elektromobilności (załącznik nr 3 do 

umowy). 
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3. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 

Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów. 

4. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym 

mowa w ust. 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia wymogu określonego 

w ustawie o elektromobilności, co spowoduje wygaśnięcie umowy na podstawie art. 76 

ustawy o elektromobilności. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa została 

rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy i nie będą mu przysługiwać jakiekolwiek 

roszczenia z tego tytułu. 

 

§18 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Na podstawie 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 4 maja 2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający 

informuje, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez 

Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2; 

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na 

adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 

83-110 Tczew; 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 

w związku z realizacją umowy lub też w celu podjęcia działań przed zawarciem 

umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również 

w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Dane kontaktowe zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. wyrażonej zgody; 

d) odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy 

czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, 

aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych), strony oraz realizatorzy 

umowy, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia 

roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy,  

a także przez okres przechowywania dokumentów księgowych i przewidziany prawem 

okres archiwizacji lub do czasu odwołania wyrażonej zgody (dotyczy danych 

kontaktowych w ww. formularzu); 

f) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych administrator nie byłby w stanie 

zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. Podanie danych kontaktowych 

w formularzu kontaktowym jest fakultatywne i może ułatwić realizację niniejszej 

umowy; 

g) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia. Wyrażoną zgodę na 

przetwarzanie danych kontaktowych można wycofać w dowolnym momencie lub żądać 

usunięcia oraz przeniesienia tych danych. Aby skorzystać z przysługujących praw 

należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych; 

h) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia, wobec osób od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał, aby udostępnić je Powiatowi Tczewskiemu, w celach związanych z realizacją 

przedmiotowej umowy. 

3. W celu ułatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiający zwraca się do stron 

i realizatorów umowy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych kontaktowych 

zawartych w formularzu kontaktowym. Zgody winny być wyrażone w formie oświadczeń 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, których wzór stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej umowy. Oświadczenia te Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w chwili zawarcia umowy. 

4. W sytuacji pojawienia się okoliczności związanych z uzasadnioną koniecznością 

przekazania danych osobowych, chcąc zapewnić zgodność przetwarzania danych 

osobowych z prawem, Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną umowę przetwarzania 

danych osobowych, zgodną z art. 28 rozporządzenia. 

 

§ 19 

Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej 

poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać w 

przyszłości, sporów na tle jej wykonania. 

 

§20 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.                  

poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). 

2. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej 

poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać 

w przyszłości, sporów na tle jej wykonania. 

3. Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności solidarnej Zamawiający zapłaci za 

Wykonawcę lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, 

ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego 

świadczenia. 
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§21 

Integralne części umowy 

1. Integralne części umowy stanowią: 

1) Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia, 

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w Ofercie Wykonawcy, 

stanowiące jej uzupełnienie lub wyjaśnienie, złożone przez Wykonawcę w trakcie 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia; 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

4) Załączniki nr 1, 2 i 3. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający. 
 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do umowy nr WI.032……2023 

 
................................................................ 
        (imię i nazwisk Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 7 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej zwanego „rozporządzeniem”, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie, obejmujące zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie, 

archiwizowanie, usuwanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, numer 

uprawnień, adres e-mail*) zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych 

i archiwizacji, w związku z realizacją umowy z dnia …………… r., Nr WI.032................2023.  

*niepotrzebne skreślić 

………………………………… 
(miejscowość, data i podpis) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informujemy, iż: Administratorem danych 

osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą 

w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: 

inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres wskazany powyżej. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. na 

podstawie wyrażonej zgody w celach kontaktowych i archiwizacji, w związku z art. 6 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia, tj. realizowaniem ww. umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

będą wyłącznie: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające 

przetwarzania danych, Wykonawcy, strony i inne osoby/podmioty uczestniczące w procesie 

realizacji ww. umowy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić współpracę podczas realizacji 

ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy dotyczącej 

realizacji ww. zadania, rękojmi i gwarancji, jak również przewidziany prawem okres 

archiwizacji lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Pana 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Ma 

Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczące narusza przepisy ww. 

rozporządzenia. 

 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do umowy nr WI.032……2023 

 

                                     WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

KARTA  GWARANCYJNA  

(Gwarancja Jakości) 

 
Do: ............................................................................................................................................... 

Dotyczy: ....................................................................................................................................... 

Umowa nr: ……………….. 

 

Gwarantem jest ………………..., REGON: ………….., NIP: ……………, prowadzącym 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………., z siedzibą w ………………. 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267   

 

§1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania pn. „Dostawa  i montaż instalacji 

paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1” 
w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego”, określonego w Umowie oraz w innych dokumentach 

będących integralną częścią Umowy opisanych w punkcie § 2 ust. 4  Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,  

wynikających z Umowy. 

3. Termin gwarancji wynosi: 

- gwarancja produktu (paneli fotowoltaicznych) - ………. lat 

- gwarancja stałej mocy znamionowej (min. 80%)  - ……… lat 

- gwarancja falownika - …………. lat 

- gwarancja wykonania - ……….. lat 

od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru lub protokołu usunięcia 

usterek. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556¹ §1 KC 

 

§2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 



 

  
 

 

Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 
w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”                                                                                                     

                                                                                                  ZP.272.1.2023                                                                                        str. 52 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już trzykrotnie naprawiana do 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad na koszty Wykonawcy; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu braków, wad lub 

usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§9  ust. 1  Umowy, za każdy dzień opóźnienia;   

e) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad/wymianie 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto   

o którym mowa w §9  ust. 1  Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych                

o których mowa powyżej. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 

przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust 1 lit. c) i  f);  

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d) i e);  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nie usunięcia 

przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci 

zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia  w całości 

wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. 

 

§3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania  niniejszej gwarancji 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza przedstawiciel 

Zarządcy/użytkownika obiektu, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 

dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będzie wchodziła co najmniej 1 osoba wyznaczona przez 

przedstawiciela Zarządcy/użytkownika obiektu oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez 

Gwaranta.  

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 
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5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, dla 

przedstawiciela Zarządcy/użytkownika obiektu i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden 

egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

6. W ramach przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar 

wydajności instalacji paneli fotowoltaicznych. 

 

§4 

Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi 

na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady 

w odpowiednim trybie: 

1) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub 

2) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3 

 

§5 

Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4. Termin usuwania wad nie może być dłuższy 

niż 14 dni od daty przystąpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej naprawy 

po obustronnym uzgodnieniu możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wady (tryb 

zwykły). 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca zostanie 

powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia ( tryb awaryjny ).  

4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 

służby Użytkownika na koszt Wykonawcy. 

 

§6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą e-maila  będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile 

treść e-maila  zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu 

wysłania e-maila lub w dniu następnym listu potwierdzającego treść e-maila. Data 

otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

……………………………………………………………….. 
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4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

[adres Zamawiającego, nr faksu, e-mail ] 

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony  

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące 

integralną częścią Umowy, wymienione w  §2 Umowy, w zakresie w jakim określają one 

przedmiot Umowy oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie z podatkiem od towarów 

i usług).  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, 

po dwa dla każdej ze stron.  

 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

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

 [podpisy osób upoważnionych] 

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

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

W charakterze 

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

Będąc w pełni upoważnionym przez 

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

[pieczęć Wykonawcy] 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

do umowy nr WI.032……2023 

 
................................................................ 
 ( dane Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące spełnienia wymogów art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

 

 
W związku z realizacją zadania pn. Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV 

w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 w ramach zadania 

pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu 

Tczewskiego”, prowadzonego przez Powiat Tczewski oświadczam, co następuje (*zaznaczyć właściwe): 
 

 we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) używanych przy realizacji przedmiotu zamówienia 

będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych 

gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych 

lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego* 
 

 przy realizacji przedmiotu zamówienia nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami 

samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w ramach wykonywania zadań 

publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego* 

 

UWAGA: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów 

wynosi 4 lub mniej, mnie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów. 

 

 

 

 

              Podpisano  

 

                      
           …………………………………………

 

           (podpis osoby uprawnionej 

           do reprezentowania Wykonawcy) 
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