Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072126/01 z dnia 2021-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240432363
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 1 Maja 8
1.5.2.) Miejscowość: Racibórz
1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32 415 30 33
1.5.8.) Numer faksu: 32 415 30 33
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodociagiraciborskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagiraciborskie.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa4d160f-c2bf-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072126/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 12:33
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV
"Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" Działanie:
4.1. "Odnawialne źródła energii" Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.wodociagiraciborskie.pl/bipkod/13985964
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na systemie miniPortal tj.:
dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
komputer klasy PC lub MAC lub Linux, zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet
Explorer od wersji 11.0 lub Mozilla Firefox od wersji 15 lub Google Chrome od wersji 20 lub Microsoft
Edge, specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
odbioru danych: specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2;
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8; oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy; integracja z systemem ePUAP jest
wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj
Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja
o dacie doręczenia. Oferta powinna być sporządzona w j. polskim w formacie danych określonych w
przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Zalecenia (rekomendacje) Zamawiającego: 1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez
Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI 2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc
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.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 3. W celu ewentualnej kompresji
danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip i .7Z. 14.6.5.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który
wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. W przypadku stosowania
przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików (elektronicznych formatów danych, np. *.doc, *.docx, *.rtf, .*xps, *.odt.)
składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie
PAdES, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć wewnętrznym podpisem XAdES, który
polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie
oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). W przypadku zewnętrznego podpisu XAdES Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Podczas
podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Maks. rozmiar
jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Szczegółowe wymagania techniczne i
organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych są Wodociągi
Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w
następujący sposób: 1. poprzez pocztę elektroniczną e-mail: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl,
2. pisemnie na adres siedziby Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, jego rozstrzygnięciem, jak również zawarciem umowy oraz jej realizacją, a
także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego
archiwizacji;odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp, dostawcy
systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz upoważnieni z mocy prawa; dane osobowe
będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących 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 i dane nie będą profilowane
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo
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dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZS/D_05/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w
ramach zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w
Raciborzu.
Zakres zamówienia obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,68 kWp na terenie
Oczyszczalni Ścieków Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o.. Budowa polegać będzie na montażu
na gruncie 624 szt. modułów fotowoltaicznych zorientowanych w kierunku południowym
(podzielonych na dwie sekcje po 312 szt. modułów). Celem projektu jest zwiększenie produkcji
energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ograniczenie zapotrzebowania na
energię pochodzącą z sieci oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście poprzez
obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Zakres zamówienia obejmuje również załatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych
związanych z powyższym zadaniem, a w szczególności: zgłoszenie rozpoczęcia prac
budowlanych w PINB oraz prowadzenie dziennika budowy,
przygotowanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przyłączenia instalacji do sieci
elektroenergetycznej i zgłoszenie wykonanych robót do przedsiębiorstwa energetycznego,
przeprowadzenie wymaganej procedury odbiorowej instalacji, zgłoszenie zakończenia prac w
PINB. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót pełniącym
wyłącznie funkcję pomocniczą
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45223810-7 - Konstrukcje gotowe
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45312310-3 - Ochrona odgromowa
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny
złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp , niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o
których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie
zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach,
określonych w ustawie Pzp.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która
zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru
oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu
ulepszenia treści ofert.
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253
ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
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serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: obsługa gwarancyjna
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 zamówienia,
polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 500.000 zł
brutto każda. Wykonawca może wykazać spełnianie warunku w ramach osobnych zamówień
[umów].
UWAGA:
1)Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na
podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający
zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego
warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty
poprzez tak postawiony warunek.
2)W przypadku, gdy referencyjne dostawy z montażem w rzeczywistości były wykonywane przez
Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy w
Wykazie dostaw, wskazać, jakie czynności w ramach tych dostaw i montażu były wykonywane
przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w
prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu dostaw z montażem, ale także
zarządzanie i administrowanie dostawami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie
nabyte w toku ich realizacji.
3) Jeżeli zakres dostaw z montażem przedstawionych w dokumencie złożonym na
potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego
przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać wartość dostaw z montażem
odpowiadających zakresowi warunku.
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału,
waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu
internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
2. dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone
przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji: kierownika budowy w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych.
UWAGA:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
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przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
2. Wykaz dostaw wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki
cywilnej). Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać
mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Zobowiązanie lub inny
podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej,
i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało
wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub
notariusz.
4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które dostawy
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wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do
SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z
wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z
2020r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy:
59 2030 0045 1110 0000 0175 8720 – z dopiskiem: Wadium – Budowa instalacji fotowoltaicznej
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.
Uwaga:
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Wadium wnoszone w postaci
niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową. Należy przekazać
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść
dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co
oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane
w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania
lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zwrot wadium „z urzędu”:
a) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
a) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:
a.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
a.2 którego oferta została odrzucona;
a.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
a.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą
wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
ustawie oraz w pkt. 24 SWZ.
Zatrzymanie wadium:
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a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem
zapłaty wadium, jeżeli:
a.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
b.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Szczegółowe informacje dot. wadium zostały określone w pkt 12 SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z
ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.2.1 – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym
mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy
wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie
złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez
pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
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realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji
zamówienia,
tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do
wykonania którego niezbędne są te zdolności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 15.9.1.
W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi
zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dot.
składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostały określone
w pkt 15 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń
zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i
istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy,
których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać.
b) kiedy zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich
należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:
- warunki uniemożliwiające realizację dostaw z montażem z przyczyn technologicznych przez
okres powyżej 2 tygodni;
- wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie
zamówienia w terminie,
- wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną,
- ujawnienia w trakcie realizacji zadania urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub
lokalizacja nie wynika z dokumentacji technicznej;
- realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
c) w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z
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winy Wykonawcy,
d) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub
całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na
jakość wykonywanych dostaw, w tym protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub
fizycznych;
e) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej,
f) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności
przesunięcia terminu przekazania terenu prac;
g) wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub
celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;
h) przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 45 dni od daty składania ofert,
i) konieczności dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających z nowelizacji
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwagi na brak możliwości realizacji umowy
wedle pierwotnej jej treści lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron,
j) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,
k) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy,
l) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji
administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Adres skrytki ePUAP: e_puap:/Zwik-Raciborz/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-17 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Z uwagi na fakt, że w Sekcji II pkt 3.6) Wymagania techniczne i organizacyjne dot.
korespondencji elektronicznej "wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków"
szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały
określone w pkt 10 i 14 SWZ. Z uwagi na fakt, że w Sekcji VI pkt 6.4.1)) Informacje dotyczące
wadium "wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków" szczegółowe informacje dot.
wadium zostały określone w pkt 12 SWZ.
Z uwagi na fakt, że w Sekcji VI pkt 6.6) Wymagania dotyczące składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie "wartość pola nie może być dłuższa niż
4000 znaków" szczegółowe wymagania dot. składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w pkt 15 SWZ.
Z uwagi na fakt, że w Sekcji VII pkt 7.4) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich
wprowadzenia "wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków" rodzaj i zakres zmian
umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
zał. nr 3 do SWZ.
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