ZP.271.5.2015.AP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty
budowlane pod nazwą :

„Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”

Zamawiający:
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków

Publikacja ogłoszenia:
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ……………...-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015r.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków – www.bip.mniszkow.pl: w dniu 20.08.2015r.
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mniszków: w dniu: 20.08.2015 r.

Składanie ofert do dnia
Otwarcie ofert dnia

04.09.2015 do godz. 12:00
04.09. 2015 o godz. 12:15

Zatwierdził:

Mniszków, 20 sierpnia 2015r.
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I.

Informacje o Zamawiającym

Gmina Mniszków
Ulica Powstańców Wielkopolskich 10 , 26-341 Mniszków
tel. 44 756-15-22, fax. (44) 756-15-23
NIP 768-17-19-189
www.bip.mniszkow.pl., e-mail: budownictwo@mniszkow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Wójt Gminy
Mniszków - Paweł Werłos, który powierzył obowiązki zastrzeżone dla siebie Panu Marcinowi
Wujek – Z-cy Wójta Gminy Mniszków (na podstawie upoważnienia nr
/2015).

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.
11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.).
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z
2013 r., poz.907 z późń. zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia:
„Montaż mikroinstalacji prosumenckich
Gminie Mniszków”.

wykorzystujących OZE w

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
09.33.12.00-0 słoneczne moduły fotoelektryczne
71.32.31.00-9 usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
45.26.12.15-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45.31.00.00-3 roboty instalacyjne elektryczne
Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmującego w
szczególności wykonanie dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie dostawy, prace budowlano-montażowe,
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wniosków do zgłoszenia o
przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora sieci dystrybucyjnej, o
łącznej mocy 144 kWp, służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne,
obejmujących: 1 mikroinstalację prosumencką na budynkach oczyszczalni ścieków w
Mniszkowie o mocy 36 kWp, oraz 42 mikroinstalacje prosumneckie, każda o mocy 2,5 kWp
na budynkach gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Mniszków powiat
opoczyński, woj. łódzkie.
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2.Wykaz nieruchomości, na których zostaną zamontowane mikroinstalacje oraz minimalne
parametry instalacji zawiera program funkcjonalno-użytkowy(PFU), stanowiący załącznik nr
9 do SIWZ. Przewiduje się montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na powierzchni
dachowej budynków. W skład wyposażenia technicznego, koniecznego do prawidłowego
funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych wchodzić będą: 1) dokumentacja, 2) panele
fotowoltaiczne 3) inwerter (falownik o nastawach zgodnych z tabelą PGE Dystrybucja S.A.),
4) konstrukcja montażowa dachowa, 5) rozdzielnia z łącznikami oraz zabezpieczeniami oraz
licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej
wytworzonej w instalacji, gwarantujące poprawną, bezpieczną pracę mikroinstalacji i
współpracy z siecią elektroenergetyczną Nn (SN) PGE Dystrybucja S.A.Do kompletnego
zgłoszenia mikroinstalacji w PGE Łódź-Teren Wykonawca winien załączyć charakterystyki
ruchowe i eksploatacyjne przyłączanych urządzeń, schematy instalacji elektrycznej obiektów,
na których przedstawiony będzie sposób podłączenia mikroinstalacji wraz z układem
pomiarowym energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, specyfikacje techniczne wg
wzoru (załącznik C do wniosku W-3/Zgłoszenia – PGE Dystrybucja S.A.), parametry
techniczne źródeł fotowoltaicznych, karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i
przekształtników DC/AC).
3. Wykonawca we własnym zakresie powinien ująć także te prace dodatkowe i elementy
instalacji, które nie wyszczególniono w PFU, lecz są ważne, bądź niezbędne dla właściwego
i stabilnego działania oraz uzyskania oczekiwanej przez Zamawiającego wieloletniej
gwarancji bezawaryjnego funkcjonowania instalacji. Wymagana jest wysoka jakość
instalowanych urządzeń, potwierdzona dokumentami określonymi w wymaganiach
technicznych oraz gwarancja producentów głównych urządzeń na okres nie krótszy jak w
PFU, liczony od daty ich protokolarnego odbioru.
4.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej z uwzględnieniem wytycznych w zakresie wymagań technicznych dla instalacji
OZE PGE Dystrybucja Oddział Łódź Teren ( PGE Dystrybucja) w zakresie przyłączania do
sieci (http://zelt.pl/osd/index.php?id=714).

5.Mikroinstalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w
art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przy budowie mikroinstalacji
zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową. Zabezpieczenie powinno być w
stanie identyfikować fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu tzn. w sytuacjach gdy w sieci
zasilającej wskutek uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z faz poprzez odbiorniki np.
dwufazowe przez sieć wraca do instalacji odbiorczej.
6.Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną. Wszystkie dostarczone elementy
instalacji i urządzenia muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i
uprzedniego używania tzn. że żaden element instalacji, składający się na dostawę nie może
być wcześniej używany, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawny i działać bez
uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie
wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty wraz z
gwarancjami producenta oraz dokumentacją powykonawczą należy dostarczyć do
zamawiającego w dniu odbioru końcowego zadania).
7.Montaż mikroinstalacji na nieruchomościach, wymienionych w PFU, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym i właścicielem nieruchomości. Gotowość
montażu wykonawca zgłosi zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości na co najmniej 2
dni przed planowanym terminem dostawy.
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W przypadkach, gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne w opisach przedmiotu
zamówienia w dokumentacji techniczno-kosztorysowej, dopuszcza się zastosowanie robót
budowlanych, dostaw, usług, równoważnych. Rozwiązania równoważne opisanym to
technologie robót, materiały, wyposażenie i urządzenia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniających minimalne
parametry określone przez zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do wyżej opisanych,
obowiązany jest w myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez
zamawiającego. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy

złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów
lub urządzeń.
8.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
9. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12.Przedmiotem niniejszego postępowanie nie jest zawarcie umowy ramowej.
13.Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
14. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej.
15.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
17.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Program współfinansowany
jest przez Unie Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.

IV.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 05.10.2015r
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku z art. 22 ust.1 ustawy pzp:
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży oświadczenie
z art. 22 ust.1 ustawy pzp, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3 do siwz oraz dla
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2),3),4) przedłoży :
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- dla pkt 2) :Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca będzie posiadał
doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5-u lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wybudowaniu
oraz przyłączeniu do sieci dystrybutora systemu energetycznego mikroinstalacji fotowoltaicznej o
wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
- dla pkt 3) : Wykaz osób, którymi Wykonawca winien dysponować.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca w wykazie osób poda
min. 1osobę - kierownika robót, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i może
sprawować samodzielne funkcje w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania lub
projektowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz poda min.1 osobę posiadającą ważne
świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
w zakresie urządzeń prądotwórczych przyłączanych do krajowej sieci elektroenergetycznej oraz
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym jak 1 kV oraz o napięciu
znamionowym powyżej 1 kV lub certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie
instalowania: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów
grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych lub certyfikat instalatora w zakresie OZE
systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych źródłach energii. Uwaga 1: określone wyżej wymagania mogą być łączone tzn. jedna
osoba może posiadać wszystkie wyżej wymagane kwalifikacje.
Ocena spełnienia w/w warunku będzie się odbywać na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę
dokumentów ( załącznika nr 2 wykaz osób) i oświadczenia wykonawcy, że osoba\y, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada w/w wymienione uprawnienia wg. zasady spełnia
/nie spełnia.
- dla pkt 4) : Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy ( na kwotę nie mniejszą niż: 700 000,00 zł.) wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu,
określonych wyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a tym
samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3
ustawy.
3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,
3) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców, powinno być dołączone do oferty,
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4) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki, o
których mowa w art. 22 ust. 1pkt 4 ustawy podlegają sumowaniu, natomiast
oświadczenie na podst. art. 22 ust.1 składa każdy w imieniu swojej firmy, zgodnie z
załączonym wzorem,
5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy, wymagane jest załączenie do oferty
oświadczenia zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do siwz) dla każdego wykonawcy
oddzielnie.
6) każdy z podmiotów wspólnie składających ofertę poświadcza za zgodność z
oryginałem dokumenty jego dotyczące, bądź dokumenty te poświadcza upoważniony
do tego pełnomocnik. W takim przypadku pełnomocnictwo musi obejmować również
prawo do dokonania takiej czynności w imieniu podmiotu,
7) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonane, lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
8) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, muszą wykazać spełnienie
danego warunku udziału w postępowaniu wspólnie. W takim przypadku, dokumenty
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są przez
tego z Wykonawców, którego dotyczą,
9) korespondencja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego będzie prowadzona
wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

jest niezgodną z ustawą,
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.
2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru załącznik nr 3 do siwz),
2) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone ( załącznik nr 10 do siwz),
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2 do siwz),
4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg wzoru załącznik
nr 4 do siwz),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, do oferty należy załączyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2d ustawy pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do siwz (listę składa wykonawca,
który należy do grupy kapitałowej) albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
4. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 1 do siwz, wraz z
wypełnionym i podpisanym formularzem cenowym - załącznik nr 1a .
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Do zobowiązania należy dołączyć dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone w ust. 2. pkt 1), pkt 2), oraz
w ust.3.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2 ppkt 2 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wskazanego w pkt VI.2 ppkt 2
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca kraju
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
9. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy składający wspólną
ofertę, wymaga się wówczas aby każdy z jego członków osobno złożył dokumenty
wymagane w pkt VI.1pkt1,VI.2, VI.3.
10. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
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25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
11. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub w przypadku podmiotów, na zasoby których wykonawca się
powołuje, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
12. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
 dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez
wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za
zgodność z oryginałem",
 oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
 dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski,
 zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za
zgodność z oryginałem przez te podmioty lub przez wykonawcę.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą;
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie .
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których
mowa w pkt 1, faksem każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana niezwłocznie
potwierdzić faksem zwrotnym fakt otrzymania dokumentów lub niemożność ich
odczytania. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, wydruk z transmisji faksu
będzie uznany za równoznaczny z faktem otrzymania faksu.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
3a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt.3.
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Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi
wykonawcami
są :
Marcin Wujek – tel. 447561576 w. 24
Andrzej Pączek – tel.447561576 w. 25

do kontaktowania się z

VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim
(wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy lub zgodnie z upoważnieniem, które
powinno być dołączone do oferty.
5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6. Każdy dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
firmy.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec tę część oferty, która
nie podlega ujawnieniu innym uczestnikom postępowania ze względu na informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ta część oferty winna być oddzielona i oznaczona. Wykonawca nie może
zastrzec informacji dotyczących: ceny, adresu, nazwy firmy, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu
przed terminem składania ofert określonym na dzień .0.2015r. godz.12:00
Potwierdzenie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być przygotowane, jak wyżej
opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem ,,Zmiana”
lub ,,Wycofanie”. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po
terminie.
.XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków w sekretariacie do
godz. 12:00 do dnia 04.09.2015r.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gminie Mniszków ul.
Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków - sala konferencyjna w dniu 04.09.2015r.
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3.

4.

5.

6.

o godz. 12:15. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich
wpływu do Zamawiającego.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np.
potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce
składania ofert w terminie określonym w SIWZ).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz
informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia,
okres ważności oferty, warunki płatności zawarte w ofertach.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca
nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem
o przesłanie informacji z otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te
informacje.
Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
i SIWZ zostaną odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Kryterium 1 : cena - waga 95%
Zamawiający określi wartość punktową oferty z tego kryterium na podstawie wzoru
podanego poniżej :.
Px
A n = ------ x 100
Py
A n - wartość punktowa n-tej oferty P x - cena najniższej oferty, P y - cena oferty badanej
2. Kryterium 2: termin płatności faktury – waga 5%
Zamawiający przyzna punkty B dla ofert z tego kryterium wg poniższych zasad:
Termin płatności faktury
30 dni roboczych
21 dni roboczych
14 dni roboczych

Punkty- B
100
10
0

3.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej
kryteriami zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

ŁPon

=

An x 0,95 + Bn

x 0,05

(pkt)

gdzie

ŁPon –Łączna liczba punktów przyznana ofercie n
An– punkty przyznane ofercie n za kryterium 1
Bn – punkty przyznane ofercie n za kryterium 2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert ma taką samą łączną liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną , o ile jest to możliwe– art. 91 ust. 4 pzp.
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Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą łączną
liczbę punktów wg wyżej opisanej zasady oceny ofert.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych i SIWZ.
4.W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert .
5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.
6.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertą w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie.
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając stosowne uzasadnienie.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informację, o których mowa w lit. a niniejszego pkt., również na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
7. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności
wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z formularzem oferty, który
stanowi załącznik do SIWZ.
2. Ceny zawarte w formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą
w złotych polskich .
4. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania
oferty.
5. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT.
XIII. Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni
wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
1.Projekt umowy z załącznikami stanowi załącznik do SIWZ.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.
3. Zamawiający przewidział możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia w przypadku zmiany
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terminu realizacji umowy z uwagi na warunki pogodowe oraz zmiany stawki podatku VAT
przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany
wynagrodzenia w określonego w umowie .
4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.907 t.j. ze zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że
umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.Kierując się zapisami art. 144 ust.1 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w następujących sytuacjach:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ,
2) zmiany treści umowy z instytucją, która przyznała środki na sfinansowania zamówienia,
3)zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, o ile taka zmiana nie spowoduje utraty dofinansowania.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W niniejszym postępowaniu przed podpisaniem umowy zamawiający żąda wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej przedstawionej
przez Wykonawcę.
1.Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ziemi
Piotrkowskiej oddział w Błogie nr rachunku 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005.
Uwaga:
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „zabezpieczenie należytego wykonania
– przetarg nieograniczony na ”Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”, znak sprawy: ZP 271.5.2015.AP
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.
Dz.U.2007.42.275 z późn. zm.).
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwraca 70% kwoty
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
2.W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie innej niż
pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy (kontraktu) zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp, w
wysokości 8 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę, ważne przez okres
30 dni od dnia zakończenia terminu wykonywania umowy.
3.Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
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5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca:
a) nie wykonał usług w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał usługi objęte umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W
przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust 9 pkt. 5 lit. a i b przypadków,
Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne.
5.W przypadku wyboru innej niż pieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu „Gwarancji
należytego wykonania kontraktu” – celem akceptacji, najpóźniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy.
Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.

1.
2.
3.

4.

5.

XV. Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
Podwykonawców.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia , której
wykonanie powierzy Podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania
Zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o
podwykonawstwo. Jeżeli nie przedłoży takiej umowy , Zamawiający uzna ,że przedmiot
umowy wykona samodzielnie.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane usługi należy
przedłożyć Zamawiającemu
fakturę do wglądu i oświadczenie Podwykonawcy
potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany zakres robót. W przypadku
niezatrudniania podwykonawców wraz z fakturą za wykonane usługi należy każdorazowo
przedłożyć oświadczenie o niezatrudnianiu podwykonawców.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje roboty budowlane w sposób wadliwy, niezgodny z opisem przedmiotu
zamówienia lub przepisami.

6.Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.
7.Wykonanie części zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy/ców jak za własne.
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XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawcy a także innym osobom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielenia zamówień, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ww. ustawy.
XVI. Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Wykaz osób
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu przez osoby wymaganych uprawnień
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)
Załącznik nr 10 - Wykaz robót budowlanych

Opracował :

Sprawdził:

Zatwierdził:
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Przetarg nieograniczony na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w
Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)

Załącznik nr 1 SIWZ : Formularz ofertowy Wykonawcy
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
..................................................................................................................................
Adres*: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
REGON *

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

NIP*:

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

Nr TEL.*

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

NR FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: …………………………………
- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawców

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa:

GMINA MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 MNISZKÓW

Zobowiązania Wykonawcy:
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn:
„Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków (znak
ZP. 271.5.2015.AP)

1.

OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak : ZP. 271.5.2015.AP (Kryterium 1:
Cena) za cenę ryczałtową:

CENA netto ………………….
zł ( w tym: łączna cena mikroinstalacji na 42
budynkach mieszkalnych :……………………zł + cena mikroinstalacji na budynkach
oczyszczalni ścieków w Mniszkowie:…………………………..zł.)
słownie:……………………………………………………………………………………
podatek

VAT

…..…….........%,

kwota

………..................................

zł

słownie:…………………………………………………………………………, co daje
CENA brutto

…………….……………………...................................... zł ( w tym:

łączna cena mikroinstalacji na 42 budynkach mieszkalnych :……………………zł +
cena

mikroinstalacji

na

budynkach

oczyszczalni

ścieków

w

Mniszkowie:…………………………..zł.)
słownie……………………………………………………………………………………zł.
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2.Oświadczam, że powyższe ryczałtowe wynagrodzenie brutto zwiera wszystkie koszty, jakie
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Wynagrodzenie nie ulegnie
zmianie w okresie realizacji umowy.
3.Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy
do dnia 05.10.2015r .
4. Warunki płatności w ciągu …… dni (Kryterium 2 : termin płatności faktury) od
dnia przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Akceptujemy warunki płatności;
6. Oświadczam/y, że
a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia znak: ZP.271.5.2015.AP
oraz jej modyfikacjami* i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
c) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz jej
modyfikacjami* i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
d) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
e) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zostały one przez nas zaakceptowane,
f) zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na
wskazanych w SIWZ i ofercie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
g) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego
postępowania, oraz że nie posłużyliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności.
h) nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
i) niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na
stronach:…………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
niniejszego postępowania*
j) podwykonawcy zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia*:
…………………………………………………………………………………………………
k)ofertę niniejszą składam(y) na ……………..kolejno ponumerowanych stronach.
l) wraz z OFERTĄ składam(y) następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie
wymagań określonych przez Zamawiającego**:
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
UWAGA:
*) niepotrzebne skreślić
**) jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem

……………………………………………
(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA

Wykonawcy)

...........................................................
( pieczęć firmy Wykonawcy)
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Przetarg nieograniczony na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w
Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)

Załącznik nr 1a

Formularz cenowy

Pozycja Nazwa

Ilość

1

576
szt

2
3
4

5
6

7

Panele fotowoltaiczne
polikrystaliczne 250W z
25 letnią gwarancją
producenta
Inwertery fotowoltaiczne
on-grid 2500W
Inwerter fotowoltaiczny
on-grid 36000W
Dodatkowo wykupione
gwarancje producenta
na 42 inwertery
jednofazowe i 1 inwerter
3 fazowy - do 25 lat
Elementy systemu
montażowego
Elementy instalacji wraz
z montażem i
zgłoszeniem
Łącznie

Wartość netto w
zł

Vat w zł

Cena brutto w
zł

42 szt
1 szt
43 szt

43 kpl
43 kpl

……………………………………………
(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA

Wykonawcy)

...........................................................
( pieczęć firmy Wykonawcy)

- 17 -

Przetarg nieograniczony na zadanie
„Montaż
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”

mikroinstalacji

prosumenckich

Załącznik NR 2 siwz znak: ZP.271.5.2015.AP

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Stanowisko/
Nazwisko i imię

Wykształcenie

Doświadczenie

Kierownik robót

Posiadane
uprawnienia:
Osoby będące
w
budowlane
dyspozycji
nr
Wykonawcy /oddane
rodzaj /,
do dyspozycji przez
energetyczne,
nr inny podmiot
rodzaj, data ważności
Własne/oddane
do
dyspozycji *

* niewłaściwe skreślić
Oświadczamy, że:
1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,
2. * Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami,
Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:
……………………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data: ………………………………………
Pieczęć Wykonawcy, podpis: .....................................
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Przetarg nieograniczony na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)
Załącznik nr 3 siwz
…………………………………
(nazwa wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej)

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie” Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” , na podstawie art. 44 ustawy Prawo
zamówień publicznych oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Składając niniejsze oświadczenie świadomy/a jestem odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego
..........................., dnia ..........................

..............................................................
( pieczęć firmy i podpisy
Wykonawcy/Wykonawców)
Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, powyższe oświadczenie składa każdy w imieniu swojej firmy
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Przetarg nieograniczony na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)
Załącznik nr 4 siwz
…………………………………
(nazwa wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej)

OŚWIADCZENIE*
My, niżej podpisani
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie” Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)”, oświadczamy,
iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Składając niniejsze oświadczenie świadomy/a jestem odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.

..........................., dnia ..........................

..............................................................
( pieczęć firmy i podpisy
Wykonawcy/Wykonawców)

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy w imieniu swojej firmy.
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Przetarg nieograniczony na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)
Załącznik nr 5
INFORMACJA
O NALEŻENIU/NIENALEŻENIU
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków
Zamawiający:

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-346 Mniszków
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczenie
Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.
z 2013,907t.j. z późn. zm.) informujemy, że:
nie należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).
należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).
W związku z powyższym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów:
1. …………………………………………………………………………………….…..
2. ………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………….…..
4. …………………………………………………………………………………..…….

............................, dn. ...........................
......................................................................
podpisy i pieczątka osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
* Należy zaznaczyć właściwe
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na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)
Przetarg nieograniczony

Załącznik nr 6

…………………………………
(nazwa wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej)

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie” Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)”, oświadczamy,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia .
Składając niniejsze oświadczenie świadomy/a jestem odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.

..........................., dnia ..........................

..............................................................
( pieczęć firmy i podpisy
Wykonawcy/Wykonawców)

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy w imieniu swojej firmy.
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na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)”
Przetarg nieograniczony

Załącznik nr 7

…………………………………
(nazwa wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego mojej oferty
zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
zadanie pn. " Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie
Mniszków” w formie .................................. w wysokości : ..................zł , stanowiącej
8 % ceny brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

………………., dnia ………………

..............................................................
( pieczęć firmy i podpisy
Wykonawcy/Wykonawców)
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na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)
Przetarg nieograniczony

Załącznik nr 8 do SIWZ znak:ZP.271.5.2015.AP

UMOWA
zawarta w dniu ...................... w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pomiędzy:
Gminą Mniszków reprezentowaną przez:
Marcina Wujka Z-cę Wójta Gminy Mniszków ( działającego na podstawie upoważnienia
nr ……………..) zwaną dalej „Zamawiającym” NIP: 768-17-19-189
a .......................wpisana do ......................nr ......................w dniu .......................
reprezentowaną przez: ......................
zwanym dalej „Wykonawcą” NIP: ......................w rezultacie dokonania przez Zamawiającą
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak:
ZP.271.5.2015.AP - w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013,907t.j. z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, o
następującej treści:
§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.„ Montaż
mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”. Inwestycja
obejmuje zaprojektowanie, zakup, dostawę, montaż oraz kompletne zgłoszenie do PGE
Dystrybucja S.A.Łódź-Teren – 43 instalacji fotowoltaicznych wykonanych na dachach
obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mniszków, powiat opoczyński, woj. łódzkie, w
tym na jednym obiekcie należącym do Gminy Mniszków – oczyszczalni ścieków przy ul.
Piotrkowskiej 87 w Mniszkowie oraz na 42 budynkach mieszkalnych, należących do osób
fizycznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Mniszków, zgodnie z adresami podanymi w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 9 SIWZ znak ZP.271.5.2015.AP).
2. Zakres w/w prac obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, przyłączenie mikroinstalacji do
sieci energetycznej Nn. i SN., w tym : 1) dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych
zamówieniem wg PFU, dobór odpowiedniej ilości i rodzaju paneli polikrystalicznych oraz
innych elementów systemu fotowoltaicznego, 2) wykonanie niezbędnej dokumentacji
projektowej przez osobę uprawnioną, 3) zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
wraz z układem kontrolno-pomiarowym energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji,
zgodny z dokumentacją i z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A, 4) uporządkowanie terenu
po wykonanych pracach , 5) dokonanie wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań,
regulacji i rozruchu wybudowanych systemów instalacji fotowoltaicznych, 6) kompletne
zgłoszenie przyłączenia wykonanych mikroinstalacji wraz z wymaganymi załącznikami do
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź –Teren.

3. Szczegółowy zakres zamówienia publicznego określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia znak ZP.271.5.2015.AP, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz oferta
Wykonawcy z dnia …………………………………….
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Użytkowym, zatwierdzoną do realizacji dokumentacją, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi w
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zakresie wymagań technicznych dla instalacji OZE PGE Dystrybucja Oddział Łódź Teren
(PGE Dystrybucja) w zakresie przyłączania do sieci (http://zelt.pl/osd/index.php?id=714) oraz
oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w nim uzgodnionym w formie
stosownego protokołu odbioru.
§2
1) Rozpoczęcie realizacji umowy odbędzie się po przekazaniu protokolarnym terenu
budowy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,.
2) Zakończenie realizacji umowy ustala się do 05.10.2015r.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1 Do obowiązku Zamawiającego należy:
a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,
b) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania
c) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane etapy zamówienia.
Obowiązki Wykonawcy
2. Do obowiązku Wykonawcy należy:
a) przyjęcie terenu robót od Zamawiającego,
b) zorganizowanie, zabezpieczenie i ochrona placu budowy,
c) ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji umowy,
d) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,
e) wykonawca zakupi wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia materiały we
własnym zakresie i na swój koszt,
f) materiały winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy „Prawo
budowlane”, okazanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,
g) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji i transportu,
h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami,
j) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
k) terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy,
l) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
m) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót
przed ich zniszczeniem,
n) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
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Prawa budowlanego oraz energetycznego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
o) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usunięcia,
p) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
r) niezwłocznie informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach , które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
s) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
§4
Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie .....................zam. ..................... upr. bud.
nr ..................... z dnia .....................wydane przez ....................., nr tel……………..
uprawnienia energetyczne typu…., ważne do……….. posiada………………………..nr
tel…………………………….
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu urządzeń
i
materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
i
stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu.
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych wyrobów budowlanych dokumentacje ich jakości.
§6
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia - zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą
Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie netto Wykonawcy wynosi ..................... (słownie
..................... ) netto plus podatek VAT, w kwocie .....................
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ...................... (słownie .....................) .
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nastąpi po wykonaniu przedmiotu
umowy i po jego
protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego, na podstawie
przedstawionej przez Wykonawcę faktury oraz po kompletnym (zaakceptowanym) zgłoszeniu
przyłączenia wykonanych mikroinstalacji do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź –Teren,
potwierdzonych stosownym oświadczeniem wykonawcy, w terminie ….. dni od daty jej
przedłożenia - na rachunek bankowy ..................... ..................... ......................
4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1, ust.2 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych
warunków zamówienia znak ZP.271.5.2015.AP, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszt.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ustalone jest na okres realizacji umowy.
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5.Zamawiająca dopuszcza, że Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w toku
realizacji zamówienia w przypadku zmian urzędowych wysokości stawek podatku od
towarów i usług.
§7
O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego na piśmie. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
Odbiór przedmiotu umowy stwierdzony zostanie w formie pisemnego protokołu podpisanego
przez upoważnionych przedstawicieli stron, który stanowił będzie podstawę do wystawienia
faktury obejmującej wynagrodzenia za przedmiot umowy.
§8
Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości
8
%
ceny całkowitej
podanej
w
ofercie
tj.
w
kwocie
………………….(słownie………………………………………) w formie określonej w art.
148 ust.1 pkt 1-5 ustawy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach
określonych w art. 151 ustawy tzn. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, natomiast 30% pozostawione zostanie na
roszczenia z tytułu rękojmi za wady ( zwrot w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za
wady).
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w zakończeniu wykonania każdego umowy w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.2 za każdy dzień zwłoki.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia określonego w § 12ust.3,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.2,
d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należną podwykonawcom w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.2;
f) za nieprzedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki;
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- 27 -

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,
b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowyodstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniem Zamawiającego,
d) W razie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy,
e) Gdy zostanie zajęty rachunek bankowy przez komornika,
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być
złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia lub powzięcia informacji o zdarzeniu
określonym w ppkt: c, d, e.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z
zestawieniem wartości robót według stanu na dzień odstąpienia,
d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przyjęcia od
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 11
Zasady podwykonawstwa
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub
usług podwykonawcy pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
3.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonanie części zamówienia
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych
dokumentów, nie krótszy niż 3 dni.
4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane ( w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy), do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
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5.Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę,
zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane w przypadku gdy projekt umowy:
- nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
6.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez zamawiającego do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w ust. 5 § 12, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
7.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8.Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o
których mowa w ust.5 § 12.
9.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.8 § 12, uważa się za
akceptację umowy przez zamawiającego.
10.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcom.
11.Zamawiający przed wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy będzie żądać potwierdzeń
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom..
12.W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego
wynagrodzenia, Zamawiająca może odmówić zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy aż do
momentu otrzymania potwierdzenia, że Wykonawca zapłacił należne wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyłącznie
należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiająca umożliwi
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informując o terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji .
13.Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty lub w przypadku złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy.
14.Wykonanie części zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących
przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za
własne.
§12
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1.Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy na zrealizowany przedmiot umowy z
wyjątkiem okresu gwarancji na inwerter (falownik) , na który udziela się gwarancji na okres
25 lat.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 21 dni, licząc od daty pisemnego(listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§14
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciom sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§15
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz.
otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.
Załączniki umowy:
1.SIWZ znak:ZP.271.5.2015.AP
2.Oferta wykonawcy z dnia …..
3.Program Funkcjonalno-Użytkowy
ZAMAWIAJĄCA

WYKONAWCA

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

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

…………………………..
Kontrasygnata skarbnika
na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.5.2015.AP)
Przetarg nieograniczony

Załącznik nr 10 do SIWZ znak:ZP.271.5.2015.AP

(nazwa wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej)
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Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

Lp.

Nazwa zleceniodawcy

Rodzaj i zakres
zrealizowanych robót
budowlanych

Wartość
zamówienia
brutto
[ zł ]

Data i miejsce
wykonania
zamówienia
(od m-c rok do m-c
rok)

Uwaga : 1)oferent winien wykazać zrealizowanie co najmniej jednej
odpowiadającej swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia.
2)dołączyć referencje.
………………., dnia ………………

…………………………………....................................
( pieczęć firmy i podpisy Wykonawcy/Wykonawców)
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Dokument
potwierdzający
należyte
wykonanie
zamówienia
(np. referencje)

roboty budowlanej

