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ROZDZIAŁ 1. ZAMAWIAJĄCY 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do art.  38 ust. 1 i 2 ustawy z 

11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych prowadzone jest wspólnie przez następujących Zamawiających: 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miejska Wągrowiec 
REGON:   570791282 
NIP:    766 19 72 436 
Miejscowość:   62-100 Wągrowiec  
Adres:   ul. Kościuszki 15a 
Strona internetowa:  www.wagrowiec.eu 
 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Wągrowiec 
REGON:   570791336 
NIP:    766 196 84 98 
Miejscowość:   62-100 Wągrowiec  
Adres:   ul. Cysterska 22  
Strona internetowa:  gminawagrowiec.pl 
 

2. Na podstawie porozumienia z dnia 17 stycznia 2023 roku do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia upoważniona jest Gmina Miejska Wągrowiec. 

 

3. Gdziekolwiek w SWZ jest mowa o Zamawiającym lub Zamawiających należy przez to rozumieć łącznie 
wszystkie wyżej wymieniony podmioty, chyba że w SWZ wyraźnie zaznaczone jest inaczej. 
 
4. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:                                                         
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu 
 

ROZDZIAŁ 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone jest znakiem: SZ.271.02.2023 
2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

ROZDZIAŁ 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

  

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”. 

2.  Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych .  

ROZDZIAŁ 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Słoneczne dachy w Mieście i 

Gminie Wągrowiec”, w tym: 
Część I pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”, w tym: 
Zadanie Nr 1 pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Wągrowca” 
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Zadanie nr 2 pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec” 
 
Część II pn.: ,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wągrowiec” 
 
Część III pn.: ,,Dostawa i montaż pieców na pellet na terenie Gminy Wągrowiec”. 

 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
Kod główny: 09331000-1 Energia słoneczna 

 
Część I 
09332000-5 - Instalacje słoneczne 
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
 
Część II 
09331100-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6  – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
Część III 
44621220-7 kotły grzewcze c.o 
09111400-4 – Paliwa drzewne  
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6  – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
 

2. Miejsce realizacji zamówienia: 
Część I, Zadanie Nr 1 

Gmina Miejska Wągrowiec 
62-100 Wągrowiec 
Powiat Wągrowiecki 
Województwo Wielkopolskie 

Wykaz nr ewidencyjnych działek zostały wykazane w Arkuszu cenowym -  Załącznik Nr 10.1a do SWZ. 

 
Część I Zadanie Nr 2, Część II, Część III 

Gmina Wągrowiec 
62-100 Wągrowiec 
Powiat Wągrowiecki 
Województwo Wielkopolskie 

Wykaz miejscowości oraz nr ewidencyjnych działek zostały wykazane w Załącznik Nr 12.1,  12.2 oraz 

12.3 do SWZ. 

 

3. Zakres dostaw 
Część I pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych” 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych pracujących w trybie 
sieciowym (on-grid). Instalacje zamontowane zostaną na nieruchomościach prywatnych należących do 
mieszkańców miasta Wągrowca oraz Gminy Wągrowiec. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego (dotyczy wszelkich urządzeń i materiałów), nieużywanego, 
sprawnego technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot 
zamówienia powinny być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz 
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posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski. 
Wykonawca zobowiązany dla każdej dostarczonej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej przygotować 
niezbędną dokumentację powykonawczą wraz z kompletnym wnioskiem/zgłoszeniem w celu przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej.  
W ramach Części I Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dwa Zadania: 
Zadanie Nr 1 pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Wągrowca”, w ramach, 
którego dostarczonych oraz zamontowanych zostanie 76 instalacji fotowoltaicznych. 
Zadanie Nr 2 pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec”, w ramach 
którego dostarczone oraz zamontowane zostaną 122 instalacje fotowoltaiczne. 
 
Uwaga: Szczegółowy zakres dostaw, które należy wykonać określają dokumentacje projektowe, które są 

załącznikami do niniejszej SWZ (Załączniki nr 4.1) oraz Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej  

(Załączniki nr 4.1a) 

 
Część II pn.: ,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wągrowiec”. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych 
należących do mieszkańców Gminy Wągrowiec. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu 
zamówienia fabrycznie nowego (dotyczy wszelkich urządzeń i materiałów), nieużywanego, sprawnego 
technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny 
być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję 
producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.  W ramach zamówienia 
zamontowanych zostanie 16 kolektorów słonecznych. 
 
Uwaga: Szczegółowy zakres dostaw, które należy wykonać określają dokumentacje projektowe, które są 

załącznikami do niniejszej SWZ (Załączniki nr 4.2).  

 
Część III pn.: ,,Dostawa i montaż pieców na pellet na terenie Gminy Wągrowiec. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pieców na pellet w nieruchomościach prywatnych należących 
do mieszkańców Gminy Wągrowiec”. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia 
fabrycznie nowego (dotyczy wszelkich urządzeń i materiałów), nieużywanego, sprawnego technicznie, bez wad 
fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być gotowe do pracy, 
pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta 
umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.  W ramach zamówienia 
zamontowanych zostanie 31 pieców na pellet. 
 
Uwaga: Szczegółowy zakres dostaw, które należy wykonać określają dokumentacje projektowe, które są 

załącznikami do niniejszej SWZ (Załączniki nr 4.3).  

 
4. Szczegółowe zagadnienia dotyczące czynności i obowiązki w ramach przedmiotu zamówienia uregulowane są 
we wzorach umów stanowiących załącznik do SWZ. 

• załącznik nr 11.1  do SWZ dla instalacji fotowoltaicznej  

• załącznik nr 11.2 do SWZ dla instalacji kolektorów słonecznych 

• załącznik nr 11.3 do SWZ dla instalacji wykorzystujących biomasę (kotły na pelet) 
 
5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace montażowo-instalacyjne były zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. Szczegółowe wymagania dotyczące 
realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w 
projektach umów. 

6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie Wykonawców, o których 

mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
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8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych i dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 

ROZDZIAŁ 5. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, 
źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Dopuszcza 
się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym – tzn. polegających   na zachowaniu przez nie takich 
samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych. 

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, 
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 

3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2          
oraz ust. 3 ustawy należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane, zgodnie z ust. 1. 

4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 
zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji 
technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni 
w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy, zamawiający nie może odrzucić oferty 
zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, 
ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych 
ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i 
systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych 
przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że dostawa lub usługa, spełniają 
wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego. 

ROZDZIAŁ 6. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych -  trzy części tj.: 

• Część I pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”; 

• Część II pn.: ,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych”; 

• Część III pn.: ,,Dostawa i montaż pieców na pellet”. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie przez jednego Wykonawcę ofert na wszystkie lub niektóre części 
zamówienia. 
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ROZDZIAŁ 7. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców i przeprowadzenia 
wspólnej wizji lokalnej w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

2. Wykonawcy mogą we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej w celu oględzin terenu i uzyskania 
informacji, które mogą ułatwić właściwe rozpoznanie warunków realizacji niniejszego zamówienia,            
co będzie przydatne na etapie przygotowania oferty. 

3. Zamawiający umożliwi zainteresowanym wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji 
przedmiotu umowy, w celu rozeznania wszelkich uwarunkowań w ramach wykonania przedmiotu 
zamówienia.  W ewentualnej wizji lokalnej dla instalacji zlokalizowanych na terenie miasta Wągrowiec 
będzie uczestniczył pracownik/pracownicy Urzędu Miejskiego w Wągrowca. Natomiast dla instalacji 
zlokalizowanych na terenie Gminy Wągrowiec będzie uczestniczył pracownik/pracownicy Urzędu Gminy 
Wągrowiec.  

ROZDZIAŁ 8. SPRAWDZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga. 

ROZDZIAŁ 9. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie wymaga i  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

ROZDZIAŁ 10. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie  przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

ROZDZIAŁ 11. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 
ustawy. 

ROZDZIAŁ 12. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie wymaga. 

ROZDZIAŁ 13. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dostawę wraz z montażem dla wszystkich części zamówienia należy wykonać do 31 maja 2023 r.  
 
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji uregulowane są we wzorach umów stanowiących 
załącznik do SWZ. 

• załącznik nr 11.1  do SWZ dla instalacji fotowoltaicznej  

• załącznik nr 11.2 do SWZ dla instalacji kolektorów słonecznych 

• załącznik nr 11.3 do SWZ dla instalacji wykorzystujących biomasę (pieców na pelet) 
 

ROZDZIAŁ 14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, 

dotyczące :  

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  
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2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  
 

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  
 

4. Zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia 
 
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: 
 

• dla części 1 – instalacje fotowoltaiczne:  
dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości min. 500.000,00 zł netto wraz z 
ich uruchomieniem, 
 

• dla części 2 – instalacje kolektorów słonecznych:  
dostawy wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych o łącznej wartości min. 50.000,00 zł netto 
wraz z ich uruchomieniem, 
 

• dla części 3 - instalacje wykorzystujące  biomasę (kotły na pelet): 
dostawy wraz z montażem instalacji wykorzystującej biomasę (piece na pelet) o łącznej wartości min. 
100.000,00 zł netto wraz z ich uruchomieniem, 
 
Zamawiający uzna za spełnianie warunków określony w zakresie wiedzy i doświadczenia również w 

wypadku, gdy Wykonawca dostarczył i zamontował instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne czy 

piece na pelet w ramach zamówienia polegającego na robotach budowlanych. 
Uwaga: 

1) W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, 

Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z 

daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie 

opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 

postępowania).  

2) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych 

wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykonawca może wykazać się tylko tymi dostawami, w których 

wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.   

 
2. Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełnić warunki udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ 15. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.  
108 ust. 1 Ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 6, 8, 10 Ustawy pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm. ) zwaną dalej „kk” ,  
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b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kk 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z 
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kk, lub 
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kk, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kk, lub mające na celu popełnienie 
tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
2023 )  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 kk, przestępstwo oszustwa, o 
którym mowa w art. 286 Kk, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w 
art. 270-277d Kk, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2023 )  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł  

6) z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ) , złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

7) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
należy  

8) z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów  ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ), chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 6, 8, 
10 Ustawy pzp: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy pzp, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy pzp); 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp ); 

3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Ustawy, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy (art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy 
pzp); 

4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp ); 

5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp ). 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 
art. 1 pkt 3. 

5. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 
31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje się udzielania lub 
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dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. 
g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub 
z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 
podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

ROZDZIAŁ 16. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1. Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

Dla części I, II, III: 

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa 
termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ (potwierdzenie 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia). 

2. Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp., 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego, 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 
Załącznik nr 5 do SWZ 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub 
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności; 
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4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności; 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 7 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

 a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.; 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i 
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 6, 8 i 10 ustawy 

g) Oświadczenie o nie występowaniu podstaw wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 
1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

3. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca nie załącza do oferty. Zamawiający będzie ich 
żądał jako podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 - składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, 
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b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. 

5.  Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem. 

6.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Przepis ust. 5 stosuje się. 

 

ROZDZIAŁ 17. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 

a) wspólnie spełnią warunki udziału w postępowaniu   

b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizacje zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) jeśli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający żąda przed zawarciem umowy kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia JEDZ (Załącznik 

nr 2) oraz załącznik nr 9 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 udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ 18. WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby wraz z w/w oświadczeniem składa oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, które potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.   

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
dostawę i montaż instalacji służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku 
polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
zasoby celem wykazania spełnienia warunku z Rozdziału 14 ust. 1 to podmiot udostępniający musi spełnić 
ten warunek samodzielnie.  
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu 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.   

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, 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  dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 

ROZDZIAŁ 19. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.  

3. Zamawiający, żąda wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ części 
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw 
podwykonawców, jeżeli są już znani. 

ROZDZIAŁ 20. INFORMACJE 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 niniejszym przetargu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu 

2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

3. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem składania oferty Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli              
nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone 
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funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania 
oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta. 

4. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie  
z Platformy: 

1) stały dostęp do sieci Internet; 

2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), 

3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, 

4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, 
stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, 
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), 

5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 

5. Wykonawca może dołączyć maksymalnie 10 załączników (jest to suma plików dodanych w obu punktach: 
Oferta/Wniosek Wykonawcy oraz Tajemnica przedsiębiorstwa), o maksymalnym rozmiarze 150MB każdy.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy) 
odbywa się również za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji 
związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie          
np. błędnego adresu poczty elektronicznej. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami zawarte 
są w „Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl” oraz „Regulamin platformazakupowa.pl           
dla Użytkowników (Wykonawców)” 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń 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 r., poz. 2452 z późn. zm.) 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 r., poz. 2415 z późn. zm.). 

ROZDZIAŁ 21. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej         
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych formatów danych, 
w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt w formie elektronicznej 
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  

3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie PAdES; 

2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, 
.odt) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; 
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3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2             
(lub wyższego). 

4. Jeśli oferta składa się z większej liczby plików, Zamawiający prosi o załączenie na Platformie Zakupowej 
folderu skompresowanego (np. .zip .7Z). Załączenie plików w folderze skompresowanym będzie również 
skutkowało prawidłowym złożeniem oferty w przetargu. 

5. O ile dotyczy: jeśli Wykonawca składa ofertę na kilka części przetargu, powinien przesłać całą 
dokumentację łącznie. Do Formularza składania oferty należy załączyć odpowiednio nazwane (np. 
Część/Zadanie 1, Część/Zadanie 5) foldery skompresowane zawierające wszystkie wymagane przez 
Zamawiającego dokumenty. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (w przypadku ofert częściowych: jedną ofertę na daną 
część)  

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), które Wykonawca 
zastrzeże,  jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz                            
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze 
względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, za pośrednictwem których 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

ROZDZIAŁ 22. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 
1) wypełniony Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,  

2) wypełniony Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 2 do 

SWZ – stanowiący aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust. Pzp), że nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, które składane jest w formie w/w formularza 

(art. 125 ust 2 Pzp). Formularz powyższy jest Załącznikiem do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 

(EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV 

Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja 

α). Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną,  

3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca 

w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
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Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku braku 

podania w ofercie ww. danych Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, 

o ile są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 

Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 

4) Pełnomocnictwo lub inny dokument  potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy 

- jeśli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, o których mowa w punkcie 2.  

Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego oraz podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. 

5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy) - w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty 

będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji 

zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 

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

nieuczciwej konkurencji. 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej  do reprezentowania 

Wykonawcy.  

6) dokument potwierdzający udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego  - jeśli dotyczy – Załącznik nr 3 do 

SWZ, 

7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 

Rozporządzenia 833/2014– załącznik nr 8 do SWZ 

8) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia składane na podstawie art.5k 

Rozporządzenia 833/2014 załącznik nr 9 do SWZ 

9) arkusz cenowy (odpowiedni do danej części zamówienia) – Załączniki nr 10.1a, 10.1 b, 10.2 oraz 10.3 do 

SWZ,  

10) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

ROZDZIAŁ 23. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty jest ceną brutto. Cena musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należytego 
podatku VAT. 

2. Cenę oferty należy podać w Formularzu oferty. Cena podana w Formularzu oferty jest ceną ostateczną, 
niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto należy również wypełnić arkusze cenowe (załącznik nr 11.1, 
nr 11.2 lub 11.3 - w zależności od złożenia oferty na wszystkie lub niektóre części zamówienia) z podaniem 
cen poszczególnych instalacji.  

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

4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
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5. Wykonawca powinien sporządzić własną kalkulację obejmującą wszystkie niezbędne koszty związane z 
realizacją zamówienia zgodnie z SWZ i załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ. Wykonawca 
winien zapoznać się szczegółowo z wzorem umowy i uwzględnić wszystkie wynikające z niej ryzyka. 

6. W ofercie, o której mowa w ust. 4, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły         
do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 
podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

ROZDZIAŁ 24. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert: do dnia  24.02.2023 r. godziny 09:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 09:45 

3. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu  

ROZDZIAŁ 25. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą: do dnia 24.05.2023 r.– tzn. 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,          
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ 26. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 

Kryteria wyboru  dla części I – instalacje fotowoltaiczne,  dla części II – instalacje kolektorów słonecznych 
oraz dla części III  – piece na pelet: 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem 

oceny ofert:  

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%  

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów. 

 

Sposób oceny ofert w kryterium cena: 

 

  Cena najniższa  

-------- x  60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną 

  Cena badana  

   

  Kryterium nr 2 - Okres gwarancji– waga kryterium  40% 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów. 

 

 Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji: 
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 Okres gwarancji  

 badanej oferty  

  -------- x 40% x  100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną  

  Najdłuższy okres gwarancji       

 spośród złożonych ofert  

    

 Ważne regulacje - wymagania  w zakresie kryterium nr 2: 

1) okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach, 

2) minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, 

3) maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 96 miesięcy, 

4) okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń, 

5) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że 

Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji  tj. 60 miesięcy i taki termin zostanie 

uwzględniony w umowie z Wykonawcą,   

6) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny ofert w 

kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 96 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą 

zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy, 

7) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. 

8) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych 

urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez 

Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać 

bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów 

wyliczoną w następujący sposób: 

Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w 

kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”. 

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

samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena".  

4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną. 

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

ROZDZIAŁ 27. WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 
1) Dla części I:   120 000,00 zł  
2) Dla części II:      6 000,00  zł  
3) Dla części III:    15 000,00  zł  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 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.  
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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 dnia               

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.             
poz. 299 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 69 8959 0001 0000 5106 
2000 0060 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu 
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone         
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. 

ROZDZIAŁ 28. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, 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 dnia              

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Treść gwarancji/poręczenia powinna zawierać: 

1) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej 
zabezpieczenie wykonania, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego pisemnego wezwania                
od Zamawiającego stwierdzającego, że kwota jest mu należna. Gwarancja/poręczenie nie może 
uzależniać realizacji kwoty od konieczności dostarczenia przez Zamawiającego dodatkowych 
dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie tego, że kwota poręczona lub gwarantowana jest mu 
należna;  

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

3) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej zmianie, 
uzupełnieniu czy modyfikacji. 

4. Pozostałe postanowienia dotyczące zabezpieczenia określone zostały we wzorze umowy  

ROZDZIAŁ 29. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO  WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY. 

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11.1, 11.2. 11.3 do SWZ – w 

zależności, której części zamówienia dotyczy. 

2. Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę o dacie podpisania umowy. 

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, 

2) dokumentów dotyczących ubezpieczenia, zgodnie ze wzorem umowy, 
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3) umowę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą upoważnienie 

dla jednego z nich do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu 

wszystkich wykonawców oraz do wystawiania faktur i otrzymywania należnych płatności w imieniu 

wszystkich wykonawców (o ile umowa taka nie została przedłożona wraz z ofertą) 

ROZDZIAŁ 30. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 

podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej             

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci 

elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 

do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę                       
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1) 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 505 – 590 Ustawy. 
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ROZDZIAŁ 31. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 4.1 Dokumentacja projektowa – dot. instalacji fotowoltaicznej 

Załącznik nr 4.1a Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej  

Załącznik nr 4.2 Dokumentacja projektowa – dot. instalacji kolektorów słonecznych 

Załącznik nr 4.3 
Dokumentacja projektowa – dot. instalacji wykorzystujących biomasę (piece na 

pelet) 

Załącznik nr 5 
Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6          Wykaz dostaw 

Załącznik nr 7          
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o 

którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP  

Załącznik nr 8 
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia 

z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 

Załącznik nr 9 
Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5k Rozporządzenia 833/2014 

Załącznik nr 10.1a Arkusz cenowy - dot. instalacji fotowoltaicznej – Miasto Wągrowiec  

Załącznik nr 10.1b Arkusz cenowy - dot. instalacji fotowoltaicznej – Gmina Wągrowiec   

Załącznik nr 10.2 Arkusz cenowy i parametry techniczne - dot. instalacji kolektorów słonecznych 

Załącznik nr 10.3 
Arkusz cenowy i parametry techniczne - dot. instalacji wykorzystujących biomasę 

(piece na pelet) 

Załącznik nr 11.1 Wzór umowy – dot. instalacji fotowoltaicznej  

Załącznik nr 11.2 Wzór umowy – dot. instalacji kolektorów słonecznych  

Załącznik nr 11.3 Wzór umowy – dot. instalacji wykorzystujących biomasę (piece na pelet) 

Załącznik nr 12.1 Miejsce realizacji zamówienia - instalacje fotowoltaiczne Gmina Wągrowiec 

Załącznik nr 12.2 Miejsce realizacji zamówienia - kolektory słoneczne Gmina Wągrowiec 

Załącznik nr 12.3 Miejsce realizacji zamówienia - piece na pellet Gmina Wągrowiec 

 


