
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE - Budowa generatora fotowoltaicznego na budynku kompleksu
dydaktycznego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152076502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pułaskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 34 324 12 06

1.5.8.) Numer faksu: +48 34 324 10 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: plastyk@plastyk.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://plastyk.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

ROBOTY BUDOWLANE - Budowa generatora fotowoltaicznego na budynku kompleksu
dydaktycznego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e3caeca-a36b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039886/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26 07:40

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00021905/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa generatora fotowoltaicznego na budynku kompleksu dydaktycznego Zespołu
Szkół Plastycznych w Częstochowie

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: Nie

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.e-cea.pl/0907/zamowienia-publiczne

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/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) ePUAP-u, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres skrzynki Szkoły: /ZSP_Czestochowa_0907/SkrytkaESP2. Zamawiający wyznacza następujące
osoby do kontaktu z Wykonawcami: 1) Pani/Pan Inspektor nadzoru, email: inspektoroze@o2.pl 3.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.8. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków (innych niż OFERTA), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub
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ID postępowania).9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email inspektoroze@o2.pl. 10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email wskazany w ust. 9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, tel.:+48 34 324 12 28,
fax:+48 34 324 10 35; e‐mail: sekretariat@plastyk.czest.pl;2) administrator wyznaczył Inspektora
Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@plastyk.czest.pl lub
telefonicznie:+48 34 324 12 28;3) 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, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Ustawy PZP;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Ustawy PZP., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8) posiada
Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
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uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; d)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.070-6-21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101
ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są
roboty budowlane, obejmujące budowę generatora fotowoltaicznego na budynku kompleksu
dydaktycznego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, przy ul. Pułaskiego 15.2)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, będąca
załącznikiem nr 1 do niniejszej SWZ. Na dokumentację projektową składają się nw. elementy:-
Projekt wykonawczy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - Projekt wykonawczy instalacji
fotowoltaicznej,- Przedmiary kosztorysowe.3) Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia
określają: dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do SWZ), ust. 5 niniejszego Rozdziału SWZ
oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach
ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji postępowania
(dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SWZ) Zamawiający
uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego
tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie
dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót oraz dokonanie własnych
ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu,
przewidzianego w projekcie. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych
opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 4) Zamawiający
wymaga załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych, wskazanych w Rozdziale
XI ust. 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31712331-9 - Fotoogniwa
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Powtórzenie robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert1) W trakcie oceny ofert w poszczególnych
kryteriach oceny ofert, ofertom przyznawane będą punkty wg następujących zasad:a) Cena brutto
realizacji pełnego zakresu zamówienia KCKC Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia =
najniższa cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia / cena brutto realizacji pełnego zakresu
zamówienia ocenianej oferty x 100 pkt x 50% b) Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane
instalacyjne oraz dostarczone materiały i urządzenia, inne niż inwertery i moduły fotowoltaiczne
KGrbminimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robótKGrb
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (…) = Oferowany okres gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane (…) w ocenianej ofercie/Najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi
na wykonane roboty budowlane (…) x 100 pkt x 10% c) Gwarancja i rękojmia na inwertery oraz moduły
fotowoltaiczne KGuminimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru
końcowego robótKGu Gwarancja i rękojmia na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne = Oferowany
okres gwarancji i rękojmi na inwertery i moduły PV w ocenianej ofercie/Najdłuższy oferowany okres
gwarancji i rękojmi na inwertery i moduły PV x 100 pkt x 10% d) Termin realizacji KTrminimum 30 dni –
maksymalnie 120 dni, licząc od dnia podpisania umowyKTr Termin realizacji = 30 dni 30 pkt60 dni 20
pkt90 dni 10 pkt120 dni 0 pkt2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich
złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w
kryteriach oceny ofert, zastosowanych w niniejszym postępowaniu;3) Obliczenia dokonywane będą z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie dokonywane będzie z zastosowaniem
zasad matematycznych tj. w przypadku liczby ≥ 5 na trzecim miejscu po przecinku zwiększa się liczbę
na drugim miejscu po przecinku o 1; w przypadku liczby < 5 na trzecim miejscu po przecinku liczba na
drugim miejscu po przecinku pozostaje bez zmian;4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. 5) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o
którym mowa w pkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 7)
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.9) Zamawiający
nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowalne instalacyjne oraz
dostarczone materiały i urządzenia, inne niż inwertery i moduły fotowoltaiczne KGrb minimum 36
miesięcy – maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robót

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne (minimum 36
miesięcy – maksymalnie 72 miesiące), licząc od dnia odbioru końcowego KGu

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji robót budowlanych – minimum 30 dni – maksymalnie 120
dni od dnia przekazania terenu wykonywania robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 30

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art.
112 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP): Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP): Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 1
pkt 3) ustawy PZP): W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy). 4) zdolności
technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP): W odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, poprzez: A. wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane, polegające na wykonaniu kompletnych
instalacji elektroenergetycznych lub fotowoltaicznych o wartości minimum 400 000,00 zł
(czterysta tysięcy zero groszy) brutto wykonanych robót budowlanych w zakresie dostawy i
montażu kompletnej instalacji elektrycznej każda;B. wykazanie, że dysponuje co najmniej: a) 1
(jedną) osobą przewidzianą do kierowania robotami (kierownik budowy), posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne, uprawnioną do kierowania
robotami budowlanymi, posiadającą min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika
budowy, b) 1 (jedną) osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi
(kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji
Kierownika robót, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.3. Zamawiający, w stosunku do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) w odniesieniu do warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga jego spełnienia przez każdego z
Wykonawców odrębnie;2) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może
na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

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:
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertąDo oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego1) Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (wymóg
postawiony zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy PZP): A. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) oraz art. 109
ust. 1 pkt. 2) Ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. B.
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Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 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.
C. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, 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. D. Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające 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. E. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w
Rozdziale IX ust. 4 lit. A – załącznik nr 6 do SWZ. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 4 lit. B – załącznik nr 7 do SWZ. 3. Dokument (lub
dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu,
określonego w Rozdziale IX ust. 3.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe:a) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną, na
podstawie przedmiaru robót – elementu załącznika nr 1 do SWZ, z zachowaniem kolejności
pozycji z przedmiaru;b) specyfikacje techniczne:-inwerterów, -optymalizatora mocy,-paneli
fotowoltaicznych, oferowanych do montażu w ramach niniejszego zamówienia, potwierdzające
spełnianie minimalnych parametrów technicznych, określonych w dokumentacji projektowej;c)
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deklaracje zgodności oferowanych:-inwerterów, -optymalizatora mocy,-paneli fotowoltaicznych,
potwierdzające zgodność oferowanych produktów z:-Dyrektywą 2014/35/WE – podstawą prawną
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
sprzętu elektrycznego, norma zharmonizowana z dyrektywą LVD;-Dyrektywą 2014/30/WE –
podstawą prawna Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru
rynku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną, na podstawie przedmiaru robót –
elementu załącznika nr 1 do SWZ, z zachowaniem kolejności pozycji z przedmiaru;b)
specyfikacje techniczne:-inwerterów, -optymalizatora mocy,-paneli fotowoltaicznych,
oferowanych do montażu w ramach niniejszego zamówienia, potwierdzające spełnianie
minimalnych parametrów technicznych, określonych w dokumentacji projektowej;c) deklaracje
zgodności oferowanych:-inwerterów, -optymalizatora mocy,-paneli fotowoltaicznych,
potwierdzające zgodność oferowanych produktów z:-Dyrektywą 2014/35/WE – podstawą prawną
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
sprzętu elektrycznego, norma zharmonizowana z dyrektywą LVD;-Dyrektywą 2014/30/WE –
podstawą prawna Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru
rynku.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Poleganie na zasobach innych podmiotów 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 4) Zamawiający
ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 5) 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.6) Uwaga! Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w
Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1).A SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XI SWZ. 8) Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy podmiotowych środków dowodowych,
określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego Rozdziału, dotyczących podwykonawców będących
podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z
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niniejszego postępowania.2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1).A SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4) Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 500,00
zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych zero groszy).2. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone 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). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego nr:
03 1010 1212 0018 2112 2204 0000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu znak: ZSP.070-6-
21 – generator fotowoltaiczny”. Uwaga! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z
chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w
ust 4 tego Rozdziału SWZ, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert (tj. do dnia 11 maja 2021 roku do godziny 10:00). 5. Wadium wnoszone w formie
poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
określone w Ustawie PZP;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta
do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na
pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zespół Szkół
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15;7) w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum); 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2
pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP). 7. Zasady zwrotu
oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039886/01 z dnia 2021-04-26

2021-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1).A SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy. 4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.5) wymagania dotyczące wadium:w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum);

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:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania regulują zapisu projektu umowy
(załącznika nr 2 do SWZ), w szczególności zapisu §§ 18 i 20 ww. projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu. Wymagana forma złożenia oferty: elektroniczna lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIATermin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert
w przedmiotowym postępowaniu. Na potrzeby Ogłoszenia o zamówieniu w miejscu, w którym
wymagane jest podanie terminu realizacji zamówienia podano minimalny termin realizacji
zamówienia tj. 30 dni. Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia to 120 dni.WIZJA
LOKALNA 1) Zamawiający zaleca, aby złożenie oferty poprzedzone było odbyciem wizji lokalnej
na terenie Zamawiającego, posiadającego swoją siedzibę w Częstochowie przy ulicy Pułaskiego
15, w celu zapoznania się przez Wykonawcę z rzeczywistymi warunkami wykonania robót
budowlanych (tj. poznać ewentualne problemy i utrudnienia związane z przyszłą realizacją
zadania). Koszt ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca.2) Termin i miejsce wizji lokalnej:
a) Miejsce wizji lokalnej: ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa b) Termin I: 30.04.2021 roku,
godzina 10:00.c) Termin II: 07.05.2021 roku, godzina 14:00.3) Wizja lokalna odbędzie się z
udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;4) Zamawiający, w świetle treści art.
226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP, oświadcza, iż nie wymaga obligatoryjnego uczestnictwa w wizji
lokalnej, Wykonawców którzy składać będą oferty w niniejszym postępowaniu. 5) Uwaga! W
przypadku braku możliwości uczestniczenia w wizji lokalnej w ww. terminach, Wykonawca może
ustalić z Zamawiającym inny termin, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na
dodatkowy termin. Wniosek o inny – dodatkowy termin wizji lokalnej należy złożyć najpóźniej do
dnia 30.04.2021 roku na adres e-mail: inspektoroze@02.pl
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.070-6-21
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	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: Tak
	4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 31712331-9 - Fotoogniwa
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Powtórzenie robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert1)	W trakcie oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, ofertom przyznawane będą punkty wg następujących zasad:a) Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia KCKC	Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia	= najniższa cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia / cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia ocenianej oferty	x 100 pkt x 50%	 b)	Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane instalacyjne oraz dostarczone materiały i urządzenia, inne niż inwertery i moduły fotowoltaiczne KGrbminimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robótKGrb Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (…)	=	Oferowany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (…) w ocenianej ofercie/Najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (…)	x 100 pkt x 10%	 c)	Gwarancja i rękojmia na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne	 KGuminimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robótKGu	Gwarancja i rękojmia na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne	=	Oferowany okres gwarancji i rękojmi na inwertery i moduły PV w ocenianej ofercie/Najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi na inwertery i moduły PV	x 100 pkt x 10%	 d)	Termin realizacji KTrminimum 30 dni – maksymalnie 120 dni, licząc od dnia podpisania umowyKTr	Termin realizacji =	30 dni	30 pkt60 dni	20 pkt90 dni	10 pkt120 dni	0 pkt2)	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, zastosowanych w niniejszym postępowaniu;3)	Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie dokonywane będzie z zastosowaniem zasad matematycznych tj. w przypadku liczby ≥ 5 na trzecim miejscu po przecinku zwiększa się liczbę na drugim miejscu po przecinku o 1; w przypadku liczby < 5 na trzecim miejscu po przecinku liczba na drugim miejscu po przecinku pozostaje bez zmian;4)	Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 5)	Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 6)	Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 8)	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.9)	Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 50,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowalne instalacyjne oraz dostarczone materiały i urządzenia, inne niż inwertery i moduły fotowoltaiczne	KGrb minimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robót
	4.3.6.) Waga: 10,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne (minimum 36 miesięcy – maksymalnie 72 miesiące), licząc od dnia odbioru końcowego KGu
	4.3.6.) Waga: 10,00
	Kryterium 4
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji robót budowlanych – minimum 30 dni – maksymalnie 120 dni od dnia przekazania terenu wykonywania robót budowlanych
	4.3.6.) Waga: 30
	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: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: 1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertąDo oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:a)	o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,b)	 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego1)	Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (wymóg postawiony zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy PZP): A.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2) Ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. B. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 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. C.	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, 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. D.	Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające 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. E.	Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.	Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 4 lit. A – załącznik nr 6 do SWZ. 2.	Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 4 lit. B – załącznik nr 7 do SWZ. 3.	Dokument (lub dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 3.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-11 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu. Wymagana forma złożenia oferty: elektroniczna lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-11 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-09

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


