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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości poniżej 214.000 euro pod nazwą:
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50
kWp wraz z wykonaniem stalowej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na
terenie działki nr 2/1 (obręb 43, ark. 1) położonej przy ulicy Stefana
Żeromskiego 23 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kody wspólnego słownika zamówień CPV
09331200-0
Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5
Instalacje słoneczne
45311000-0
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223100-7
Montaż konstrukcji metalowych
45261215-4
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
I. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego (na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Dz.U. z 2019r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub
specyfikacją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych do ustawy Pzp i kodeksu cywilnego.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej do 50kWp
wraz z wykonaniem konstrukcji stalowej pod montaż instalacji pv:
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zakup i montaż wszystkich urządzeń instalacji;
opracowanie projektu konstrukcji stalowej przez uprawnionego konstruktora;
wykonanie i montaż wykonanej na podstawie projektu konstrukcji stalowej, której dach będzie
stanowić również powierzchnię do montażu instalacji pv;
roboty ziemne;
montaż konstrukcji wsporczej;
rozdzielnice systemu nN;
połączenia kablowe elementów instalacji;
system wizualizacji i zarządzania energią;
przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu i uruchomienie instalacji;
wykonanie dokumentacji powykonawczej;
obsługę gwarancyjną i serwisową.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót (STWiOR), która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i obejmuje dostawę i
montaż stalowej konstrukcji wsporczej (wiaty) i instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp,
2) Prace i roboty montażowe w ramach zamówienia będą wykonywane na terenie działki nr nr 2/1 (obręb
43, ark. 1) położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 23 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
3) Urządzenia, przyrządy, części i elementy użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą
być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski oraz
muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga w tym zakresie
załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, że oferowane urządzenia, przyrządy, części i elementy
spełniają te wymogi.
III. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie później niż 80 dni od podpisania
umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
a) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym dla realizacji
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, a w szczególności wykonali należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2
dostawy/usługi/roboty na które składało się wykonanie elektrowni fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej
niż 30 kWp każda.
b) Zatrudniają pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania działalności, której zakres
obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:
 świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych na stanowisku dozoru,
 świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji,
 certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, potwierdzający posiadanie kwalifikacji
do instalowania systemów fotowoltaicznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego,
 odpowiednie (pełne) uprawnienia z zakresu konstrukcyjno-budowlanego.
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c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia i nie
zalegają w opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
2. Zamawiający dokona weryfikacji wymagań przedstawionych w punkcie 1 powyżej na podstawie oświadczeń
Wykonawcy załączonych do oferty. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia w
powyższym zakresie według wzoru stanowiącego Załączniki nr 4 do SIWZ.
3. Na etapie badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do udokumentowania, że
Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, 2 dostaw/usług/robót, na które składało się
wykonanie elektrowni fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 30 kWp każda.
Na potwierdzenie warunku należy złożyć Wykaz podmiotów, na rzecz których Wykonawca wykonał
przedmiotowe budowy wraz z podaniem ich zakresu, dat wykonania, a także dowodów potwierdzających, że
budowy wykonane zostały należycie, przy czym dowodami potwierdzającymi, że budowy wykonane zostały
należycie są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego budowy zostały wykonane lub inne
dokumenty – jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać przedmiotowego poświadczenia. W przypadku, gdy
wykaz budów lub dowody potwierdzające należyte ich wykonanie budzą wątpliwości Zamawiającego,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, na rzecz którego budowy były wykonywane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

5. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez
podmiot trzeci.
V.

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie.
2. Oferta musi być kompletna, sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w SIWZ. Cenę oferty należy przedstawić w złotych polskich
(PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu
zamówienia będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
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6. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) aktualny wydruk z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; dokumenty, o których mowa
powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
7. Dokumenty składane bez wezwania zamawiającego w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego
na jego stronie internetowej informacji o złożonych ofertach.
a) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty.
8. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w
terminie 5 dni na wezwanie zamawiającego.
a) Wykaz dostaw/usług/robót budowlanych z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert na
które składa się wykonanie co najmniej 2 elektrowni fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 30 kWp
każda, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że Wykonawca wykonał je należycie.
b) Szczegółowe określenie przedmiotu oferty (producent, nazwa i model paneli), specyfikację techniczną
urządzenia, parametry techniczne.
c) oświadczenie, że urządzenia, przyrządy, części i elementy użyte do realizacji przedmiotu zamówienia
spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i STWiOR, są fabrycznie nowe, pochodzą
z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski oraz są dopuszczone do obrotu na terytorium
Unii Europejskiej.
9. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości
Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego lub
ewidencyjnego, a osoba podpisująca ofertę działa na podstawie dołączonego pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo dołączone do oferty powinno być dokumentem oryginalnym.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy o ich
wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
12. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane
przez osobę(y) podpisujące ofertę.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień
co do treści złożonej przez niego oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
14. W ofercie należy wskazać osobę upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy, podając imię, nazwisko,
numer telefonu oraz adres elektroniczny.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty, związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników
postępowania.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) zobowiązani są dołączyć do oferty
dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie
lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.
VI.

Kryteria oceny ofert

1.Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) „cena budowy instalacji fotowoltaicznej i wiaty”: cena łączna brutto w złotych – 60 pkt
b) „termin obowiązywania gwarancji na roboty montażowe, pozostałe urządzenia i elementy instalacji” – 10 pkt
c) „okres gwarancji na inwerter i konstrukcję nośną instalacji”(w pełnych latach) – 10 pkt
e) „czas realizacji zamówienia” – 10 pkt
f) „czas reakcji serwisowej” – 10 pkt
2. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:
OP = PBIF + PGM + PGF+ PGFP + PCRZ+ PCRS
gdzie :
OP - ocena punktowa oferty,
PBIF - liczba pkt. uzyskanych w kryterium „cena budowy instalacji fotowoltaicznych”,
PGM – liczba pkt. uzyskanych w kryterium „termin obowiązywania gwarancji na roboty montażowe , pozostałe
urządzenia i elementy instalacji”
PGF - liczba pkt. uzyskanych w kryterium „okres gwarancji na inwerter i konstrukcję nośną instalacji”(w pełnych
latach)”,
PGFP- liczba pkt. uzyskanych w kryterium „okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne (w pełnych latach)”,
PCRZ - liczba pkt. uzyskanych w kryterium „czas realizacji zamówienia”,
PCRS - liczba pkt. uzyskanych w kryterium „ czas reakcji serwisowej”,
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
2.1 Liczba pkt.(PBIF) w kryterium „cena budowy instalacji fotowoltaicznej” obliczana będzie według wzoru:
PBIF = CN/CB x 60 pkt.
gdzie:
PBIF - liczba punktów w kryterium „cena budowy instalacji fotowoltaicznej”
CN - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena brutto oferty
CB - łączna cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba pkt. to 60 w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
2.2 Liczba pkt. PGM w kryterium „termin obowiązywania gwarancji na roboty montażowe, pozostałe
urządzenia i elementy instalacji’ (w pełnych latach), przyznawana będzie w następujący sposób:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego
przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 2 lata, przy uwzględnieniu
następujących zasad oceny punktowej:
Liczba punktów
0 pkt.
3 pkt.
6 pkt.
10 pkt.

Okres gwarancji
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat i powyżej
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Informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym.
Maksymalna liczba pkt. to 10 pkt.
2.3 Liczba pkt. PGF w kryterium „okres gwarancji na inwerter (typu door to door – wymiana na nowy sprzęt) i
konstrukcję nośną instalacji ”(w pełnych latach)”, przyznawana będzie w następujący sposób: oferty w tym
kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez
wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat, przy uwzględnieniu następujących zasad
oceny punktowej:
Liczba punktów
Okres gwarancji
0 pkt.
5 lat
2 pkt.
6 lat
3 pkt.
7 lat
4 pkt.
8 lat
5 pkt
9 lat
6 pkt.
10 lat
8 pkt.
11 lat
10 pkt.
12 lat i powyżej
Maksymalna liczba pkt. to 10 pkt.
2.4 Liczba pkt. PCRZ w kryterium „czas realizacji zamówienia” przyznawana będzie wg następującego wzoru:
PCRZ = ONTR/CRZOB x 20pkt.
gdzie:
PCRZ - liczba punktów w kryterium „czas realizacji zamówienia” (liczona w dniach)
ONTR - oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia
CRZOB - czas realizacji zamówienia oferty badanej
Informacje dotyczące czasu realizacji zamówienia wykonawca poda w formularzu ofertowym .
Maksymalna liczba pkt. to 10 pkt.
2.5 Liczba pkt. PCRS w kryterium „czas reakcji serwisowej” przyznawana będzie w następujący sposób:
Liczba punktów
0 pkt.
3 pkt.
6 pkt.
10 pkt.

Czas reakcji serwisowej
5 dni roboczych (120 godzin) lub więcej
4 dni robocze (96 godzin)
3 dni robocze (72 godziny)
2 dni robocze (48 godzin) lub mniej

Reakcja polega na zdiagnozowaniu przyczyny usterki, faktycznym przybyciu na obiekt, w którym wystąpiła
usterka i podjęcie akcji naprawczej. Informacje dotyczące czasu reakcji serwisowej wykonawca poda w
formularzu ofertowym. Maksymalna liczba do zdobycia w tym kryterium to 10 pkt.
3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje cena.
4. Na podstawie otrzymanych punktów zostanie utworzona lista rankingowa. Wybór Wykonawcy zostanie
dokonany na podstawie listy rankingowej na podstawie największej ilości otrzymanych punktów.
5. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
6. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, tj. zamawiający wybierze

najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze

6

umowę z wybranym wykonawcą. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy pzp.
VII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i
oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać należy
w terminie do 31 stycznia 2020r. do godziny 12:00
na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Żeromskiego 23.
z dopiskiem „Oferta przetargowa na instalację fotowoltaiczną. Nie otwierać przed terminem.”

Otwarcie ofert nastąpi: 31 stycznia 2020r. o godzinie 12:15.
VIII.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
IX.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
porozumiewać się będą za pomocą poczty elektronicznej, adres zamawiającego|: mprd@mprd.ostrowiec.pl,
a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pocztą elektroniczną fakt ich otrzymania
z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
2.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

3.

Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w zakresie:

1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia;
2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez
Zamawiającego;
3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach
postępowania, z zastrzeżeniem, że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie;
4)

przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień;

5) Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
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4. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Zbigniew Szeląg tel 607-899-170
w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 6:00 – 14:00. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po
godzinach jego urzędowania, zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.
XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną
umowę a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w odpowiedniej liczbie niezwłocznie
Zamawiającemu. Zamawiający po podpisaniu umowy prześle jeden egz. Wykonawcy.
XII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zmiany w umowie są możliwe w następujących sytuacjach:
a)
b)

gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np.
pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony
mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie
o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się
nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
XIII. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie
Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie
realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

XIV.

Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający
przewiduje aukcję elektroniczną.

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XV.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
XVI.

Ochrona danych osobowych.

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 41-265-27-23, e-mail:
mprd@mprd.ostrowiec.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: mprd@mprd.ostrowiec.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w celu archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych zwana w
dalszej części „ustawą Pzp”.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1)”.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
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− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
natomiast nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w
przypadku korzystania z podwykonawców/podmiotów trzecich/wykonawców wchodzących w skład
konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Załaczniki:
Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
Załącznik Nr 2 – Wzór oferty,
Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.
PREZES ZARZĄDU
Ostrowiec Świętokrzyski, 16.01.2020r.

--mgr inż. Krzysztof Kowalski
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