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Nr sprawy:  ZP.1.2021 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Zamawiający: 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O., 

UL. ŚLĄSKA 36, 66-620 GUBIN 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

 

  

Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejących obiektach PUM sp. z o.o.  

z siedzibą w Gubinie. 

  

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej Ustawą. 

 

 

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pt.:„Budowa instalacji fotowoltaicznej 

na istniejących obiektach PUM sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie”  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Ośi Priorytetowej 2 – 5 i 9 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

 

 

 

 

Gubin, dnia 01.03.2021r. 

 

                                                           Prokurent 

                                                     Grzegorz Świtalski 

 

                                                        ………………. 

                                                                         (zatwierdził) 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

zwana dalej „SWZ”, zawiera: 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 

Rozdział II  Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

Rozdział IV Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 

odbierania korespondencji elektronicznej 

Rozdział V Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

Rozdział VI Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Rozdział VII Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

Rozdział VIII Termin związania ofertą 

Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział X Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział XI Sposób oraz termin składania ofert 

Rozdział XII Termin otwarcia ofert 

Rozdział XIII Sposób obliczenia ceny 

Rozdział XIV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Rozdział XV Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XVI Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Rozdział 

XVIII 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Rozdział XIX Postanowienia umowy – wzór umowy 

 

 

 

 

Załączniki do SWZ: 

Wzór – załącznik nr 1 Formularz oferty  

Wzór – załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

Wzór – załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

Wzór – załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Wzór – załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 
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I.  Informacje o Zamawiającym 

1. Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O 
2. Adres Zamawiającego: ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 
3. Dane kontaktowe: 

1) nr telefonu: 68 455 82 82; 
2) nr fax.: 68 455 82 65; 
3) adres poczty elektronicznej: swz@pumgubin.pl 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://pumgubin.pl 

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https:// pumgubin.pl.  

6. Osobą uprawnioną do komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną 

procedurą, jest Malwina Jędrzejek, nr tel. 887788 446,  e:mail: malwina.jedrzejek@pumgubin.pl.  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 

art.  275 pkt 1 Ustawy. 

2. Zamawiający nie przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach  kryteriów oceny ofert. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

 

1. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot 

- 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne   

Dodatkowe przedmioty: 

- 09332000-5 - Instalacje słoneczne 

- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

- 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

- 45223810-7 - Konstrukcje gotowe 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na istniejących obiektach PUM Sp. z o. o. z siedzibą w Gubinie  

3. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch następujących zadań:. 

Zadanie 1 – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,60 kW na budynku warsztatu,  

ul. Śląska 36.” 

Zadanie 2 –  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na budynkach biurowych  

i szatni, ul. Śląska 36.” 

4. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego, objętego przedmiotem zamówienia zawiera Opis 

Przedmiotu Zamówienia  stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 

5. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty 

oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 

1) rękojmi i gwarancji na roboty budowlane na okres nie mniejszy niż 48 miesięcy (okres 

gwarancji jest jednym z kryterium oceny oferty) 

- liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót. 

7.   Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

8.   Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

9.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już 

znani. 

  

mailto:%20swz@pumgubin.pl.
https://pumgubin.pl/
mailto:katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
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10. Wymagania w zakresie  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy  w  okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 Ustawy: 

  1)  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) roboty związane z instalacji elektrycznymi; 

b) roboty związane z montażem paneli ogniw słonecznych; 

2)  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 

10 ppkt.1) W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

  pracownika, 

d)  innych dokumentów 

        − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego  pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 10 ppkt. 2) dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności wymienione w pkt 10 ppkt. 1). Sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań Zamawiający określa w Rozdz. XIX SWZ. 

  4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

11.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2021 r.  

12. Miejsce wykonania zamówienia: Gubin, ul. Śląska 36,  

 

IV.  Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

1. W postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa 

się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: 

1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal,  

3) poczty elektronicznej pod adresem swz@pumgubin.pl 

2. Pracownik Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: 

Malwina Jędrzejek, e-mail:  malwina.jedrzejek@pumgubin.pl 

  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 7 – 15. 

3. Formy i sposoby komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami: 

1) wszelkie pisma kierowane do Wykonawców, Zamawiający będzie przekazywał na adres 

poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy, 

2) pisma Wykonawców kierowane do Zamawiającego, będą przekazywane Zamawiającemu 

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej swz@pumgubin.pl 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 
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5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

6. W przypadku korzystania z formularzy komunikacyjnych z systemu ePUAP Zamawiający 

zaleca korzystanie z ePUAP za pośrednictwem systemu miniPortal: 

1) w książce adresowej należy wpisać „Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.              

w Gubinie”, 

2) elektroniczna skrzynka podawcza: /PUMGUBIN36/skrzynka   

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym            

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane    

w rozdziale IV pkt.1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji może odbywać się za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. W takim przypadku we wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

2) Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: malwina.jedrzejek@pumgubin.pl. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawcy 

będą posługiwać się numerem postępowania ZP.1.2021.  

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza i rekomenduje składanie 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

malwina.jedrzejek@pumgubin.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi 

być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny            

z regulaminami korzystania z EPUAP oraz miniPortalu. 

 

V. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 

ust. 2 Ustawy dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli 

wykaże, że: 

1) należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie min. dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy co najmniej 39 kWp.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                

w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
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finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 4 SWZ) udostępniającego 

zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa                  

w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, 

które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, i 7 Ustawy. 

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 

bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 

VII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia          

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz           

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,  na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,         

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty      



7  

(Wzór-załącznik nr 5 do SWZ); 

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,         

w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 

Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz    

z tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności   

w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie      

z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie 

korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna 

zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego 

wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w ust. 2 - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału      

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków      

w udziału w postępowaniu. 

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa      

w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

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

zasoby. 

5. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, 

także oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego Podwykonawcy 
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6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 10  

SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 
3.   Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących         

formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy     

z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 310 ze zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. SANTANDER  

BANK POLSKA SA O/GUBIN 72 1090 1548 0000 0000 5400 2386 z adnotacją: „Wadium – 

Nr sprawy: ZP/1/2021. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za 

wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 

2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

6.  Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, 

na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do 

zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98           

ust. 6 Ustawy. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), 

który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Jako Beneficjenta należy wpisać 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. UL. ŚLĄSKA 36, 66-620 

GUBIN. 

 

XI. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na dowolną ilość części zamówienia (zwane dalej 

ofertą). 

2. Ofertę należy składać do dnia 18.03.2021r. do godz. 10:00.  

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,                

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy         

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym            

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy.  

11. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 

12. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

 

XII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2021r. niezwłocznie po godz. 10:00 bez udziału 

wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne). 

2. Odszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi przy użyciu strony mini portalu.uzp.gov.pl poprzez opcję 

menu „Deszyfrowanie”. W przypadku  awarii  systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym w ust. 1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej postępowania 

informację o kwocie jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach, na stronie prowadzonego postępowania,           

w zakładce postępowania. 

 

XIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie. 
2. Cenę oferty brutto za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, obejmującą koszt wykonania 

całego zakresu zamówienia opisanego w niniejszej SWZ i jej załącznikach. 

3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest         

w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia. 

4. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, 

powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. 
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN). 
6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną   

o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie                      

z obowiązującymi przepisami. 

 

XIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

Ofert 

 

1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Zamawiający wybierze ofertę kierując się poniższymi kryteriami wyboru.   

3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

            Cena (C)   – 60 %  

   Okres gwarancji (G) – 40 %  
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4. Kryterium „Cena”: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.  

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejszą, według wzoru: 

  

                  C = C min x 100 x 60% 

                                     C b  

gdzie:                                                                       

C min  (zł) – najniższa cena brutto z ocenianych ofert  

Cb (zł)      – cena brutto badanej oferty  

5.  Kryterium „Okres gwarancji” 

Okres gwarancji  

Ocenie podlega okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia. 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy.  

Okres gwarancji należy określić w formularzu oferty w miesiącach, w liczbach całkowitych.           

W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość 

ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące, Zamawiający,     

w celu obliczenia punktów, przyjmie okres 60 miesięcy. 

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego 

długość okresu gwarancji - oferta zostanie odrzucona.  

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z wzorem:  

 

 G = Gb x 100 x 40% 

                      Gn  

gdzie: Gb – okres gwarancji  oferty badanej 

 Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, jednak nie więcej niż 60 miesięcy 

Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki 

postawione w niniejszej SWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiącą sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 

wzorem: 

P = C + G 

gdzie:    

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena” 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji” 

7.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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XV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy      

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno 

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty 

kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego 

bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu    

w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o., ul.  Śląska 36, 66-620 Gubin. 
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio: 

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, licząc od daty podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego robót i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie 

wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady lub 

gwarancji; 
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji. 
3) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie          

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

 

XVI.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może  dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą 

reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy). 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy. 
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XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o.,  

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin, tel. 68 455 82 82, 

2)  nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony                  

danych osobowych: e-mail jakub.kuzaj@pumgubin.pl,* 

3) Pani/Pana dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art. 6 ust.  1 lit. c  RODO  w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejących obiektach PUM sp. z o.o.   

z siedzibą w Gubinie, nr postępowania: ZP.1.2021; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu        

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają               

z Ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wyjaśnienie:    skorzystanie    z    prawa    do    sprostowania    nie    może    skutkować     zmianą     wyniku    

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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