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Ogłoszenie

Numer

2021-21455-67948

Id

67948

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.04.02.00-06-0216/20 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o.o. w 
Hrubieszowie

Tytuł

Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż 
instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 
1)�zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki 
podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie 
zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości stawki podatku VAT;
2)�zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego 
zgody LAWP na wydłużenie okresu realizacji projektu;
3)�zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, spowodowanego wstrzymaniem realizacji usługi 
ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania Umowy;
4)�zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły 
wyższej;

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 3 z dn. 2021-09-22
1. Zmieniony załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy
2. Zmieniona Specyfikacja Warunków Zamówienia
Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2021-09-16
1. Informacja o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia
2. Zmieniona Specyfikacja Warunków Zamówienia
3. Zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ
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Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-09-06
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
2. Załącznik Nr 1 do SWZ_Formularz Oferty
3. Załącznik Nr 2-4 i 6-10 do SWZ
4. Załącznik Nr 12 do SWZ_Kosztorys Ofertowy
5. Załącznik Nr 11 do SWZ_OPZ
6. Załącznik Nr 11 do SWZ_Proj.Budowlany cz.1
7. Załącznik Nr 11 do SWZ_Proj.Budowlany cz. 2
8. Załącznik Nr 11 do SWZ_Proj.Budowlany ZAMIENNY cz. 1
9. Załącznik Nr 11 do SWZ_Proj.Budowlany ZAMIENNY cz. 2
10. Załącznik Nr 11 do SWZ_Opinia Geotechniczna
11. Załącznik Nr 11 do SWZ_Przedmiar Robót
12. Załącznik Nr 11 do SWZ_STWiOR
13. Załącznik Nr 11 do SWZ_Umowa przyłączeniowa
14. Załącznik Nr 11 do SWZ_Warunki przyłączenia
15. Załącznik Nr 5 do SWZ_Projekt Umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-09-06

Data ostatniej zmiany

2021-09-24

Termin składania ofert

2021-09-29 13:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Krucza 20
22-500 Hrubieszów
NIP: 9191257274
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Osoby do kontaktu

Anna Łukiewicz
tel.: 845353830
e-mail: przetargi@pgkimhrubieszow.pl

Anna Luchowska
tel.: 84 53 53 831
e-mail: przetargi@pgkimhrubieszow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 574,56 kWp

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów 
Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w 
Hrubieszowie” szczegółowo opisana dokumentacją składającą się na Załącznik nr 11 do SWZ tj.:
1.1.�Projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowę;
1.2.�Opis przedmiotu zamówienia;
1.3.�Warunki przyłączenia nr 18-H0/WP/00016 dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o 
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napięciu znamionowym 15 kV z późniejszymi zmianami;
1.4.�Umowa nr 18-H0/UP/00016/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – instalacji 
fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
15.02.2021 r.;
1.5.�Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna;
1.6.�Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
1.7.�Przedmiar robót; 
2. Materiały, urządzenia oraz wszelkie elementy składające się na wykonany Przedmiot Umowy 
muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane najpóźniej w 2021 roku.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na roboty budowlane (w tym 
montażowe) na okres min. 5 lat (60 miesięcy) liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na poszczególne urządzenia oraz 
moduły PV opisano w dokumencie pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
4.�Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w okresie pięciu pierwszych lat co najmniej dwukrotnie 
tj. po upływie pierwszego i przed upływem piątego roku, dokonywał na własny koszt i własnym 
staraniem przeglądów serwisowo-gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w tym badania instalacji 
kamerą termowizyjną oraz mycia paneli fotowoltaicznych, o ile nie jest to sprzeczne z zaleceniami 
producenta zainstalowanych modułów PV.
5.�Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej 
niezbędnej dla zachowania ciągłości pracy ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków.
6.�Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia kompensacji mocy biernej (indukcyjnej i 
pojemnościowej) wynikającej z pracy instalacji będącej przedmiotem zamówienia.
7.�W przypadku braku dostępności materiałów i urządzeń o parametrach założonych w dokumentacji 
niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza złożenie ofert materiałowo i technologicznie 
równoważnych, tj. takich które zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji projektowej i SWZ. 
8.�Wykonawca oferując rozwiązania równoważne musi wykazać w swojej ofercie, że oferowany 
zamiennik spełnia warunki podane w dokumentacji postępowania, jest adekwatny pod względem 
funkcjonalnym, zapewnia analogiczny efekt końcowy i nie spowoduje jakiejkolwiek niekorzystnej 
zmiany w zakładanych właściwościach przedmiotu zamówienia.
9.�Wykonawca decydując się na zastosowanie innych niż określone w dokumentacji postępowania 
materiałów i urządzeń będzie zobligowany do uzyskania swoim kosztem i staraniem wymaganych 
decyzji i pozwoleń administracyjnych takich jak zamienne pozwolenie na budowę czy zmianę 
warunków przyłączeniowych. Każdorazowa zmiana pierwotnych założeń opisanych dokumentacją 
postępowania (SWZ oraz dokumentacja projektowa) wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie. 
UWAGA: 
1)�Zamawiający informuje, że koszt związany z tyczeniem geodezyjnym oraz wycinką drzew stanowi 
jego koszt. 
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2)�Proces związany z zaplanowaną w projekcie wycinką drzew jest w trakcie realizacji.
3)�Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
4)�Wizję lokalną Wykonawcy będą mogli odbyć w godzinach 8:00 – 14:00 po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
5)�Zamawiający informuje, że mając na celu zachowanie zasady pisemności postępowania 
oraz równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał żadnych ustnych lub telefonicznych 
informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

UWAGA 1:
W dniu 16 września 2021 roku Zamawiający wprowadził zmianę dotyczącą warunków udziału w 
postępowaniu oraz terminu składania ofert. 
Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

UWAGA 2:
W dniu 22 września 2021 roku Zamawiający wprowadził zmianę w dziale VI SWZ Opis Przedmiotu 
Zamówienia, zmienił treść Załącznika nr 5 do SWZ - Projekt umowy oraz wydłużył termin składania 
ofert.
Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

UWAGA 3:
W dniu 24 września 2021 roku Zamawiający, udzielając odpowiedzi na pytanie 4, wprowadził 
analogiczną zmianę treści Załącznika nr 5 do SWZ - Projekt umowy, Opisu Przedmiotu Zamówienia 
oraz wydłużył termin składania ofert.
Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ze względu na limit ilości załączników, Zamawiający opublikował zaktualizowane dokumenty na 
stronie internetowej pod adresem:
https://www.pgkimhrubieszow.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-nie-
rozstrzygniete/pgkim-zp-01-09-2021 

Okres gwarancji

1) min. wymagany na roboty budowlane - 60 m-cy; 2) min. wymagany na urządzenia - wg wymagań 
OPZ

Kody CPV

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09330000-1 Energia słoneczna
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 
budynkach
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

hrubieszowski

Gmina

Hrubieszów

Miejscowość

Hrubieszów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

1) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 
1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). 
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia 
zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w Dziale 
XIII. SWZ pkt 2 ppkt 2.1.
2) Posiadanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia, na sumę 
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gwarancyjną minimum 3 000 000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia 
zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w Dziale 
XIII. SWZ pkt 2 ppkt 2.2.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli 
okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie 
elektrowni fotowoltaicznej bądź montażu instalacji fotowoltaicznej - co najmniej jednej o mocy 
zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MWp i co najmniej dwóch o mocy zainstalowanej nie mniejszej 
niż 0,3 MWp każda.
UWAGI: 
1.�Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować 
[łączyć] potencjału w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który 
powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego rodzaju 
robót [przedsięwzięć], przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarzałoby 
bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. 
2.�W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania 
warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują roboty, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia 
zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w Dziale 
XIII. SWZ pkt 2 ppkt 2.3.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi 
do realizacji zamówienia, tj. przedstawi wykaz osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
uprawnieniach i doświadczeniu co najmniej:
1) Kierownika budowy (min. 1 osoba) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
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budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającego doświadczenie w 
kierowaniu robotami budowlanymi pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy 
realizacji co najmniej 3 zadań inwestycyjnych polegających na budowie obiektu budowlanego bądź 
budowli o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł [słownie: jeden milion złotych 00/100] każda, w tym 
co najmniej 1 polegającego na budowie / montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 
nie mniejszej niż 0,2 MWp - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2) Kierownika robót (min. 1 osoba) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych,  Świadectwo Kwalifikacyjne SEP kat. 
E i D do 15 kV uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci 
oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi pełniąc funkcję kierownika 
budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 3 zadań inwestycyjnych polegających na 
budowie / montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,2 MWp 
każda - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
UWAGI:
1.�Kierownik budowy / kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze.zm.) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz powinien wykazać się aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.�W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.)
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia 
zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w Dziale 
XIII. SWZ pkt 2 ppkt 2.4.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100) - zgodnie z warunkami opisanymi w Dziale XVI SWZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 
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wykluczenia;
2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
2.1.�udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
2.2.� handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
2.3.�o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
2.4.�finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
2.5.�o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa,
2.6.�powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
2.7.�przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe,
1.2.8.�o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
1.2;
4. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
6. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie;
7. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że 
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
9. 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; 
10. Wykonawcę będącego podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy PZP, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy;

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.�Formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
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2.�Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3.�Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4.�Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
5.�Wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 13 do SWZ wraz z kartami katalogowymi 
oferowanych urządzeń.
6.�Dowód wniesienia wadium.
7.�Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy bądź Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia - w przypadku ustanowienia Pełnomocnika.
8.�Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej.

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1.�Potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1.1.�informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt. 4, art. 
109 ust. 1 lit. a i lit. b, art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jej złożeniem;
1.2.�zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków 
lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności;
1.3.�zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 
PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności;
1.4.�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 PZP, sporządzonych nie wcześniej 
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niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1.5.�oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - o ile dotyczy.
2.�Potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
2.1.�informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - min. 1 500 
000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) sporządzonej nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed jej złożeniem; 
2.2.�dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot 
zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 złotych (słownie trzy miliony złotych 
00/100) wraz z dowodem opłacenia wymaganej składki.  
2.3.�wykaz robót budowlanych / montażu instalacji fotowoltaicznych wykonanych nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
2.4.�wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia spełniających 
wymagania SWZ.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 80%
sposób wyliczania punktacji dla kryterium:
c=[najniższa zaoferowana cena netto z ofert niepodlegających odrzuceniu / cena netto badanej oferty] * 80 
pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
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Okres gwarancji jakości na roboty budowlane w tym montażowe - 5%

sposób wyliczenia punktacji dla kryterium:
Oferowany okres gwarancji:
60 miesięcy – 0 pkt
72 miesiące – 1 pkt
84 miesiące – 2 pkt
96 miesięcy – 3 pkt
108 miesięcy – 4 pkt
120 miesięcy – 5 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Zastosowanie modułów PV w technologii „Bifacial” - 15%

sposób przyznawania punktacji dla kryterium: 
Zastosowanie modułów fotowoltaicznych w technologii “Monofacial” – 0 pkt
Zastosowanie modułów fotowoltaicznych w technologii “Bifacial” – 15 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-09-24 - data opublikowania
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-> 2021-09-29 13:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


