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9r
Zamawiający

].. Nazwa i adres Zamawĺającego:
Muzeum PamieciSvbiru
ul. Węglowa 1", t5-1'21' Białystok
tel. +48 795 650 800
www.svbĺr. bia lvstok. pI

Dni ĺ godziny pracy: dni powszednie od poniedziałku do pĺątku w godzinach 3oo-16oo.

2. Adres poczty elektronicznej za mowienia @svbir. bĺa lvstok.pl

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://svbi r. u m. bialvstok. pllzamowien ia pu bliczne
Na tej stronĺe udostępniane będą zmĺany i wyjaśnienĺa treścĺ SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio zwĺązane Z postępowaniem o udzielenie zamówienĺa.

52
Tryb udzielenia zamówienia

J". Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z

dnĺa L1 wrześnĺa 2019 r' Prawo zamówień publĺcznych (j.t. Dz. U' z2022 r, poz. I71o), zwanej
dalej,,ustawąPzp" lub,,ustawą" ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenĺe o zamówieniu
ofertę mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawĺający wybĺera
naj ko rzystn iejszą ofe rtę bez p rzep rowadze n ia negocjacji.

2. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do ośwĺadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy wykonawcze do
ustawy Pzp, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy ĺ Technologiĺ z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 241'5) oraz
przepisy Rozporządzenĺa Prezesa Rady Mĺnistrów z dnĺa 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzanĺa iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej W postępowaniu o udzielenie
zamówienĺa publicznego lub konkursie (j.t. Dz.U. z 2o2o r. poz. 2452), zwanego dalej
,,Rozporządzeniem o komunĺkacji elektronĺcznej", a także ustawy z dnia 13 kwietnĺa 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdzĺałanîa wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (j.t. Dz'U' z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej
,,ustaWą o przeciwdziałaniu agresjĺ rosyjskiej" oraz Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz.U. z 2o22r. poz'
r.360).

3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
4. Wykonawca powĺnien zlożyć ofertę odpowiadającą treści specyfĺkacji warunków zamówienia.
5. Postępowanie, na podstawĺe art. 20 ust. 2 Ustawy Pzp, jest prowadzone w języku polskim.

Wszelkie pisma, oświadczenia, dokumenty składane w toku postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami muszą być sporządzone W języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polskĺ poświadczonym przez Wykonawcę. W
razie wątpliwoścĺ uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą'

s3
Podstawowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenĺe zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa W art. 94 ustawy Pzp, tj' mających status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym
celem działaIności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realĺzowały
zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

2. Zamawiający nĺe Wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronĺcznego lub
dołączenia katalogów elektronĺcznych do oferty.

)
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3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy
Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. L ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeĺi w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienĺa.
8' Zamawiający nie Wymaga i nĺe dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa W art' 96 ust. 2

pkt 2 ustawy Pzp.
]-O.Zamawiający nie Wymaga zatrudnienia w okolicznoścĺach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
]. ]..Za mawiający nie Wymaga wniesĺenia wad i u m.
I2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa W art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

ustawy Pzp.

s4
Wizja lokalna

].' Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbycĺem wizjĺ lokalnej w
budynku Muzeum PamĺęciSybiru w Bíałymstoku, ul. Węglowej 1', I5-I21' Białystok.

2. odbycie wizjĺ lokalnej możliwe jest w godzinach pracy administracji Muzeum określonych w 5
]. ust. 1 sWZ. W celu umówĺenia wizjĺ lokalnej należy kontaktować się z przedstawicielem
Zamawiającego Panĺą Martą Koziak, tel. +48 795 650 733, e-mail m.kozia krôç'vhir hia rrçtnk nl

Ss
opis przedmiotu zamówienia

].' Przedmĺotem zamówĺenia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 45kWp _

50kWp na dachu budynku Muzeum Pamięci Sybĺru przy ul. Węglowej 1" w Bĺałymstoku, nr działki
788/9, wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds.
za bezpĺeczeń przeciwpoża rowych.

2' Przedmĺot zamówienia obejmuje:
L) opracowanie dokumentacjĺ wykonawczej instalacji fotowoltaicznej na podstawie koncepcji

projektowej zawartej w opisie Przedmĺotu Zamówienĺa (oPZ), uzgodnionej z rzeczoznawcą
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dokumentację należy opracować w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na nośnĺku typu pendrive.
Dokumentacja powĺnna zawierać w szczególności:
a) opis projektowanej instalacji fotowolťaicznej,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne pomîary powierzchni dachu w celu
prawidłowego zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaiczne1, a także dokonać analĺzy
wytrzymałości konstrukcji stropodachu pod względem dodatkowego obciążenĺa pochodzącego
z konstrukcji fotowolta icznej.
b) konfigurację urządzeń z podaniem parametrów technicznych tych urządzeń (moc,

sprawność, uzysk, itp.),
c) niezbędne oblĺczenĺa techniczne, w szczególności obliczenia w zakresie obciążenia

stropodachu konstrukcją fotowolta iczną,
d) obliczenie przewidywanej rocznej generacji energii elektrycznej bez uwzględniania

blokady,
e) opĺs szacunkowego wpływu blokera na generację instalacji w oparciu o informację o

profĺlu dobowym Zużycia energii przez budynek Zamawiającego,
f)dobór zabezpieczeń, kabli przesyłowych, dobór systemu montażowego ĺ rozmieszczenĺe

modułów,
g) instalację odgromową instalacji,

h) plan sytuacyjny, rzuty, rysunki pomocnicze iszczegółowe,
i) uprawnienia projektanta.
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Projekt wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku, gdy
Zamawiający wniesie uwagi do przedłożonej dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie
miał obowiązek nanieść zmiany w terminie 5 dni od daty ich wniesienia. odbĺór dokumentacjĺ
projektowej zostanĺe potwierdzony protokołem odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez
Zamawiającego.

2) Przeniesienĺe autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej (projektu

wykonawczego i powykonawczego) z prawem l<orzystania na polach eksploatacyjnych
wymienionych w umowie.

3) Dostawę, montaż i uruchomĺenĺe nowych urządzeń i aparatury w zakresie niezbędnym do
zrealizowania Przedmiotu Umowy (kompletna instalacja fotowoltaiczna Wraz z nĺezbędnym
osprzętem elektroenergetycznym, m.in.: inwertery, panele fotowoltaiczne, okablowanie,
rozdziel nice elektryczne, konstrukcje Wsporcze pa nelĺ, ĺtp.).

4) Wykonanie wszelkich robót w zakresie niezbędnym dla zrealizowania Przedmiotu umowy
(przebicia, otwory montażowe, przejścia ĺnstalaryjne przezprzegrody budowlane).

5) Wykonanie nĺezbędnej rozbudowy urządzeń ĺ systemów istniejących wraz z dostawą
niezbędnych, uzupełniających urządzeń i okablowania oraz wykonanie prac adaptacyjnych, w
tym oprzewodowania dla nowych urządzen iaparatury.

6) Wykonanie wszelkich innych robót, usług i dostaw związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia np' demontaż, utylizacja urządzeń i materiałów.

7) Wykonanie prób technicznych, pomiarów badań i testów urządzeń i okablowania objętych
przedmiotem zamówienia oraz przekazanie wszystkich nĺezbędnych dokumentów
(dokumentacja sprzętu, licencje itp' ) obejm ujących przed m iot zamówienĺa.

8) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesĺonymi zmĺanami dokonanymi w
toku wykonania robót'

9) Przygotowanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do PGE Dystrybucja S'A' oddział Białystok
(osD).

10) Przygotowanĺe zgłoszenia instalacjifotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej.

11) Przeprowadzenĺe szkoleń pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie

e ksploata cji urządzeń syste m u fotowo lta icznego.
2. Szczegőlowy opis przedmiotu zamówienia, W tym warunki wykonania zamówienia, przedstawĺony

jest w Załączniku nr ]- do SWZ pn. opĺs przedmiotu zamówienĺa (OPZ).

3. Nazwa ĺ kod zgodnĺe ze wspólnym słownĺkĺem zamówĺeń (cPV):

0933 1200-0 - Sło necz ne mod uły fotoe le ktryczne,
09332000-5 - lnstalacje słoneczne
4526123'5-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. Podzĺał zamówienia na częścĺ mógłby spowodować
nadmierne trudności organizacyjne oraZ spowodować nadmierne koszty wykonania zamówienia'
Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części
zamiwienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówĺenia'

5' organizacja prac, w tym rozmieszczenie urządzeń w obiel<cie, musi uwzględniać specyfikę obiektu
i wynĺkające stąd ograniczenia. Prace należy zorganizować tak, aby uciążliwość wykonywanych
prac była najmniejsza izapewniała bezpieczeństwo dla korzystających z nieruchomości.
Niedopuszczalne jest zajmowanie przez Wykonawcę ciągów komunikacyjnych oraz stref ruchu
pojazdów'

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 1_ osobą posiadającą certyfikat
instalatora systemów fotowoltaicznych wydanY przez Urząd Dozoru Technicznego, który będzĺe
uczestniczył w wykona n iu przed m iotu za mówienĺa.

7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich prób isprawdzeń, a także pierwszego rozruchu,

tak aby oddać w pełni sprawną i gotową instalację do użytkowania.
8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie , źrodţo lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
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przez konkretnego Wykonawcę, Zamawłający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny
riwnoważności.

9. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technĺcznych,
specyfĺkacjĺ technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa W art. 101 ust. 1

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
L0.Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych

środków dowodowych, o których mowa w art' ]'04-L07 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

11.W przypadku gdy opĺs przedmiotu zamowienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności
lub funkcjonalności, o których mowa w art. 10]. ust' 1pkt 1ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany
jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o
których mowa W art. 1-o4_Io7 ustawy Pzp, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają
wymaga nia dotyczące wydajności l ub fu nkcjo na lności o kreślone przez Zamawiającego.

lŻ.Wykonawca zobowĺązany jest udzielić Zamawiającemu BWarancji na przedmĺot zamówienia na

okres 60 miesięcy począWszy od dnĺa podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienĺa na

warunkach określonych We Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ'
L3.Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć okres rękojmi ĺ udzielĺć gwarancji jakości na wykonany

przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
14.Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na oferowany falownĺk na okres

nĺe krótszy nĺż 60 miesięcy, a także gwarancji na oferowane panele fotowoltaiczne na okres nie
krótszy niżI2o miesięcy. Gwarancja udzielona zostanie na okres określony w ofercie Wykonawcy
wyrażony w miesiącach kalendarzowych. okres gwarancji wskazany W ofercie stanowi jedno z

kryteriów oceny ofert.
l6

lnformacja o przedmiotowych środkach dowodowych
]-. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych

w I 12 ust. 11 pkt 7) SWZ.
2. Przedmĺotowe środkĺdowodowe Wykonawcy obowiązanisą złożyć wrazz ofertą'
3. Jeżelĺ Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe

środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenĺa lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.

4' Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

l7
Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy realizować w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, nie późniejjednak
nĺż do dnia 22 grudnia 2022r., z zastrzeżeniem terminu wykonania dokumentacji wykonawczej _ 5 dnĺ
roboczych od dnĺa zawarcĺa umowy.

l8
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Projektowane postanowienĺa umowy W sprawie zamówĺenia publĺcznego, które zostaną

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1- pkt L ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmĺany zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zakres,
charakter zmĺan oraz warunki ich wprowadzenia przedstawione są We wskazanym powyżej W ust.
L załączniku nr 8 do SWZ.

se
lnformacje o środkach komunikacji elektronicznej isposobie komunikowania się

Zamawiającego z Wykonawcą
L' Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie

wniosków, zawiadomień lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunĺkacjĺ
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia ]_8 lipca 2002 r. o śwĺadczeniu usług drogą
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elektroniczną (Dz'U. z 20Ż0 r' poz' 344) za pośrednĺctwem minĺPortalu, który dostępny jest pod
adresem : https://m iniporta L uzp.g ov.pl/, ePUAPu pod ad resem : https://epua p.sov. pllwps/porta I

oraz poczty elektronicznej.
2. Adres elektronĺcznejSkrzynki PodawczejZamawiającego:/MuzPamSyb/SkrytkaESP
3' We wszelkĺej korespondencjĺ związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują sĺę

zna kie m sprawy: w ozP .26L.242.2oŻ2.
4. Wykonawca zamierzający wzĺąć udział w postępowaniu o udzielenĺe zamówienĺa publĺcznego,

musĺ posiadać konto na ePUAP. Wyl<onawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularzo do
komunikacjł a także do Listy wszystkich postępowań.

5. Wymagania techniczne i organĺzacyjne wysyłania i odbieranĺa dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz
informacji przekazywanych przy ĺch użycĺu opisane zostały w Regulominie korzystanio z systemu
miniPortal dostępnym pod ad resem: https://m iniporta l. uzp.gov. pllWa ru n kiUsluei oraz
Warunkach korzystanio z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP):

https://www.gov. pllwe b / gov / w arunki-ko rzvsta n ia.

6' Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z minĺPortalu określone w Regulaminie korzystonio z systemu miniPortol oraz
zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego Regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące
korzystania z systemu minĺPortal dostępne sąw lnstrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap
https://miniporta l. uzp.sov.pl/lnstrukcie.

7' W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednĺctwem Formulorza do
komunikacji. Korespondencja przesłana Za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub ośwĺadczeń
składane są prZeZ Wykonawcę.

8. Zamawiający dopuszcza równĺeż mozliwość składania dokumentów elektronĺcznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopiĺ dokumentów lub oświadczen za pomocą poczty elektronĺcznej, na adres
ema il: zamówienia @svbir. bia lvstok' pl.

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiĺ
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z Wymaganĺamĺ określonymi w rozporządzenĺu
Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2o2o r. w sprawie sposobu sporządzania i

przekazywanĺa informacji oraz wymagać technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (t.j. Dz.U. z 2o20r. poz.2452) oraz rozporządzeniu Minĺstra Rozwoju, Pracy ĺ Technologii
z dnĺa 23 grudnia Żo2or. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczen, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz'U. z 202or.
po2.2415).

].O.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunĺkowania sĺę z Wykonawcamĺ w ĺnny sposób niż przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

1L.Maksymalny rozmiar plików opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpĺsem
zaufanym lub podpĺsem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
przesyłanych za pośrednictwem formularzy, o których mowa W ust.4wynosi L50 MB.

tŻ.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, ośwĺadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczen oraz innych ĺnformacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego
(decydujące znaczenie będzie miała data otrzymanĺa wĺadomoścĺ przez system pocztowy
Zamawĺającego).

13.Wykonawca może zwrócĺć się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treściSIWZ.
L4'Zamawîający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzieli wyjaśnień nĺezwłocznie, jednak nie

później niż na dwa dni przed upływem terminu składanĺa ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania ofert'
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15.Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródla zapytania, na

stronie internetowej prowadzonego postępowa n ia :

https://svbir.um. bia lvstok. pllza mowie nia publiczne

16.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

mowa w ust. l-4.

].7.W uzasadnionych przypadkach Zamawĺający może przed upływem terminu składania ofert

zmienĺć treść SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenĺa informacji na stronĺe
prowadzonego postępowania, w szczególnoścĺ zmian treści SWZ, terminu składania ofert oraz

odpowiedziZamawiającego na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane przez Wykonawców.

s10
osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami

osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jolanta Wilczewska e-mail:
za mowienia @sybĺr.bĺa lystok. pl.

Şĺr
Termin związania ofertą

L. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składanĺa ofert przez okres 30 dni, tj. do
dnia 09.12.2022 r.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu zwĺązania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu zwĺązania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego termĺnu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenĺa o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu zwĺązania
ofertą.

112
Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może zlożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formulorza do złożenĺa, zmiany, wycofonia oferty lub

wniosku dostępnego na ePUAP ĺ udostępnionego również na minĺPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na mĺniPortalu, w
szczegółach postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, za pośrednictwem której prowadzona będzie korespondencja związana z

postępowanĺem.
3. oferta musĺ być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej w formacie danych: .pdţ .doc, .docx, .rtf lub .odt i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronĺcznym, podpĺsem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Zaleca się sporządzenie oferty w formacie .pdf i podpisanie podpĺsem w formacie PAdES, Nie
zaleca sĺę stosowanĺa podpisu zewnętrznego XADES (2 plikĺ do przekazania).

5. Wykonawca powinien stosować znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest rekomendowany
wariant,,BES".

6. Sposób złożenia oferty, W tym zaszyfrowania oferty opisany został w lnstrukcji użytkownika,
dostępnej na stronie: https://mĺniportal.uzp.gov.pl/. oferta może być złożona tylko do upływu
terminu składania ofert' Wykonawca może przed upływem termĺnu do składanĺa ofert wycofać
ofertę za pośrednictwem Formulorza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Sposób
wycofania oferty został opĺsany w lnstrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca
po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmĺany ani wycofać złoŻonej
oferty.

7. W celu poprawnego zaszyfrowania oferty Wykonawca powinien mieć zainstalowany na

komputerze 'NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7,8, I0)
Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAc os.

8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnĺe folder ten Wykonawca skompresuje do
jednego pliku archiwum (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za
pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania dostępnej na stronie miniPortalu Wykonawca zaszyfruje
folder zawierający podpisane dokumenty składające się na ofertę.

9. leżeli oferta zawĺera informacje stanowiące tajemnicę przedsĺębiorstwa w rozumieniu ustaWy z

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz' U. z 2oI9 r. poz. 1010), które
Wykonawca zastrzeŻe jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinnv one bVć złożone w osobnvm
plĺku wraz z iednoczesnvm zaznaczeniem polecenia ,,Załacznik stanowiacv taiemnice
przedsiebiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacjĺ,
wykazać spełnĺenie przesłanek określonych w art. ]_]_ ust. 2 ustaWy z dnia 16 kwietnĺa 1993 r. o
zwalczanĺu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacjĺ jako
tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposÓb umożliwĺający jego udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych dzĺałań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z

postanowieniami art. l-8 ust. 3 Pzp.
10.Do przygotowanĺa oferty zaleca sĺę wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi

Załącznik nr 2 do sWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego Wzoru, w treścĺ oferty należy zamieścić wszystkie informacje Wymagane W

Formularzu Oferty.
].]_.Do oferty należy załączyĆ aktualne na dzień składania ofert następujące ośwĺadczenia i

dokumenty:
L) ośwĺadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnienĺu warunkÓw udzĺału w postępowaniu o

którym mowa W art' ]"25 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) Wykonawcy, każdego z Wykonawców wspólnie ubĺegających sĺę o udzielenie zamówienia
zgodnie Ze Wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ,
b) podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienĺe
warunków udziału W postępoWaniu polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego
zasoby, zgodnie Ze Wzorem określonym w załączniku nr 3A do SWZ.

Każdy z podmiotów wymienionych w lit. a)- b) składa informację odnośnie spełnienia warunków
udziału odpowiednio w zakresie, w jakim l<ażdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub w jakĺm WykonaWca powołuje się na jego zasoby'
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających sĺę o udzielenie zamówienĺa, z którego

będzie wynĺkało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o których mowa W art. ].]"7

ust. 4 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa W art. 118 ust. 3 ustawy

PzpiwŞL6ust.4ĺ5SWZ,wprzypadkugdyZamawiającybędziepolegałnazdolnościach
podmĺotów udostępniających zasoby. zgodnie Ze Wzorem określonym w załączniku nr 5 do
SWZ,

4) Pełnomocnictwa - o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności w
postępowanĺu.

5) Pełnomocnictwo do reprezentowanĺa Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie
zamówienia W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania W

postępowaniu i zawarcĺa umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy ofertę
składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy
Pzp. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnĺkiem.

6) Dokumenty potwierdzające umocowanie do repľezentowania odpowĺednĺo Wykonawcy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby, wystawione przez upoważnione podmioty ĺnne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby.

7) Przedmiotowe środki dowodowe W postaci:
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a) karty katalogowej producenta falownika lub innego dokumentu wystawioneBo przez
producenta falowników, składanego na potwierdzenĺe spełnĺenia parametrÓw urządzenĺa
Wymaganych przez Za mawĺającego,
Jeżelĺ nie zostało to wprost wykazane w karcie katalogowej, Wykonawca powĺnien zalączyć
potwierdzenie producenta falownika o możliwości nastawy parametrów zgodnie z wytycznymi
oraz procedurą przyłączenia instalacji fotowoltaicznych wydaną przez Lokalnego operatora
System u Dystrybucyjnego.
b) karty katalogowej producenta paneli fotowoltaĺcznych lub innego dokumentu
wystawĺonego przez producenta paneli, składanego na potwierdzenie spełnienia parametrów
urządzenia Wymaga nych przez Za mawiającego,
c) karty katalogowej producenta konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych lub innego
dokumentu wystawĺonego przez producenta konstrukcji, składanego na potwierdzenie
spełnienia pa ra metrów konstrukcji Wymaga nych przez Za mawiającego.

l2.Dokumenty, o których mowa powyżej W Ust. 1 pkt 1), 2\, 3), 4) ĺ 5) sporządza się w formie
elektronĺcznej lub W postacĺ elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt ĺ

opatruje kwalifikowanym podpĺsem elektronicznym, podpĺsem zaufanym lub podpisem
osobistym.

13.W przypadku gdy ośwĺadczenie Wykonawców wspólnĺe ubiegających się o udzielenie zamówienĺa,
o którym mowa W art. ]_]_7 ust' 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa zostały sporządzone jako dokument W

postacĺ papĺerowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papĺerowej. Poświadczenia tego dokonuje odpowĺednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, mocodawca.
Poświadczenia może również dokonać notariusz.

].4'Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa powyżej W ust. ]-

pkt 6) dołącza sĺę do oferty jako dokument elektroniczny, jeżelĺ zostały wystawione jako
dokument elektroniczny, lub, jeżelĺ zostały wystawione w postaci papierowej, przekazuje się jako
cyfrowe odwzorowanie tych dokumentóW opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem W postaci papierowej. Poświadczenĺa tego dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby,
podwykonawca W zakresie, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia może równĺeż dokonać
nota rĺusz.

113
Sposób oraz termin składania ofert

L. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Forľnularza do złożenio, zmiony, wycofanio oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnĺonego równĺeż na minĺPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w lnstrukcjĺ użytkownĺka dostępnej na minĺPortalu.

2. ofertę wrazz Wymaganymizałącznĺkami należy złożyĆ w terminie do dnia Ĺo.tt.2022 r. do godz.
10.00.

3. Wykonawca może zlożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert'
5. Wykonawca po przesłaniu oferty Za pomocą Formulorzo do złożenia, zmiony, wycofania oferty lub

wniosku na ,,ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego Wycofania oferty.

6' Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
ww. Formularza. Sposób wycofania oferty został opisany w lnstrukcji użytkownika dostępnej na

miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może Wycofać złożonej oferty.

114
Termin otwarcia ofert

a
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].. otwarcie ofert nastąpĺ w dniu Lo.Lt'20z2 r., godz.10:30.
2. otwarcĺe ofert jest niejawne ĺ następuje poprzez użycie mechanĺzmu do odszyfrowania ofert

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanĺe na minĺPortalu iwskazanie pliku do
odszyfrowania.

3. W przypadku awarii systemu teleĺnformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminĺe określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznĺe po

usunĺęcĺu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianĺe terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postępowan ia.

5' Zamawĺający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocĺe, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia'

6. Zamawiający, nĺezwłocznĺe po otwarciu ofert, udostępnĺ na stronie internetowej prowadzonego
postępowania ĺnformacje o:

L) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz sĺedzibach lub miejscach prowadzonej dzĺałalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
lls

Podstawy wykluczenia, o których mowa W art. 108 ustawy Pzp
L. Z postępowania o udzĺelenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art' ].]-0 ust. 2 ustawy Pzp,

Wykonawcę:

1') będącego osobą fizyczną, którego praWomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnĺenie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. ]_89a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego, wart.46*48 ustawy zdniaŻ5
czerwca 2010 r. o sporcĺe (Dz. U. z 2o2o r. poz. ].]"33 oraz z 2o2'J' r. poz.2054) lub w art. 54

ust. ]._4 ustawy z dnia LŻ maja 2o1I r. o refundacji leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywienĺowego oraz wyrobÓw medycznych (Dz' U. z 2oŻ2 r. poz.

463, 583 i974),

d) finansowanĺa przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. ]-65a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnĺania lub utrudnĺania stwierdzenia

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywanĺa ich pochodzenia, o którym mowa W art.

299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa W art. 115 l 20 Kodeksu karnego, lub

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletnĺemu cudzozĺemcowĺ, o którym mowa w art. 9

ust. 2 ustawy z dnĺa 15 czerwca 20L2 r. o skutkach powĺerzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorĺum Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. z 2021.r. poz. 17 45),

g) przeciwko obrotowĺ gospodarczemu, o których mowa W art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestępstwo oszustwa, o którym mowa W art' 286 Kodeksu karnego, przestępstwo

przecĺwko wiarygodnościdokumentów, o których mowa w art.270- 277d Kodeksu karnego,

lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa Wart.9 ust. 1i3lubart. 10 ustawyzdnia ].5czerwca 2012r. oskutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowĺedni czyn zabroniony określony W
przepisach prawa obcego;

ln
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2) jeżelĺ urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza W spółce komandytowej lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym

mowa w pkt 1),

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania

wnĺosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu albo przed upływem terminu składania

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne wrazz odsetkamĺ lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienĺe w sprawie spłaty

tych należności,

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówíenia publiczne,
5) jeżeli Zamawiający może stwĺerdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze Wykonawca

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia ].6

lutego 2oo7 r. o ochronĺe konkurencji ikonsumentów, złożyliodrębne oferty, ofertyczęściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udzĺału W postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnĺe od siebie,

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa W art. 85 ust. 1_ ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmĺotu,
który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyelimĺnowane W inny sposób niŻ przez wykluczenĺe Wykonawcy z

udzĺału W postępowaniu o udzielenie zamówĺenia.
Wykluczenĺu z postępowanĺa podlega Wykonawca, wobec którego zachodzą okolĺczności
określonewart.7 ust. 1pkt 1_3 ustawyz dnia L3 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukraĺnę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
na rodowego. tj. Wykonawca :

1) wymienĺony W wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr ]65/2006 z dnia 1"8 maja
2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/201'4 z dnia 17

marca 2o14r. w sprawie środków ograniczających w odnĺesieniu do dzĺałań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukraĺny lub im zagrażających albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa W art' 1 pkt 3 ustawy z dnia ]-3 kwietnĺa 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronĺe bezpieczeństwa narodowego (Dz' U. z 2o22r. poz. 835);

2) którego beneficjentem rzeczywistym W rozumieniu ustaWy z dnia ]_ marca 2018 r. o
przeciwdziałanĺu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
76512006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 26912074 z dnia t7 marca
201'4r. albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ĺle została wpisana na listę na podstawĺe decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art' ]- pkt 3 ustawy z dnia 1-3 kwietnia
2o22r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresjĺ na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.z2022r. poz.835);

3) Wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art' 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia Ż9
września t994 r. o rachunkowości (Dz' U. z 2o2I r. poz. 277, Żto5 i 2106) jest podmiot

Wymieniony W Wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765lŻ006 z dnia L8 maja

2006r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/201'4 z dnia 17 marca 20L4r. albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24lutego 2022 r', o ile został wpisany na listę na



wozP.261.242.2022

podstaWie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o ZastosoWaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwĺetnia 2o22r' o szczególnych rozwiązaniach w zakresĺe
przecĺwdzĺałania wspĺeraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z2O22r. poz.835).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówĺenia, żaden z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłankĺ określone w ust. ]. ĺ 2
powyżej.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnoścĺach podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten nĺe może podlegać wykluczenĺu
w oparciu o podstawy wykluczenĺa określone W Ust. 1" i 2 powyżej.

5' Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia'

6' Wykluczenĺe Wykonawcy następuje zgodnie z art.I1'1' ustawy Pzp'
116

lnformacja o warunkach udziału W postępowaniu o udzielenie zamówienia
]-. Zamawiający określa warunki udziału W postępowaniu zgodnie z art. 1].2 ust.2 ustawy Pzp

dotyczące:
L) zdolnoścĺ do występowania W obrocie gospodarczym Zamawiający nie Wyznacza

szczegółowego warunku W tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający

nĺe wyznacza szczegółowego warunku W tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej_ Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w

tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, tj. zakończył jedno zadanie tożsame z przedmiotem zamówienia, W okresĺe ostatnĺch
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenĺa działalności jest
krótszy - W tym okresie, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty wykonania, podmĺotu, na

rzecz którego zadanie to zostało wykonane oraz załączy dowody określające, czy zadanie
zostało wykonane w sposób należyty.
Przez zadanie tożsame z przedmiotem zamówienĺa rozumie się dostawę Wraz z montażem /
rozmieszczeniem instalacji fotowoltaicznej o mocy mĺn. 40 kWp'

b) dysponuje i będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą lub
osoba mi posĺadającymi u prawn ien ia budowla ne*/kwalifi kacje tj. :

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności ĺnstalacyjnej w zakresie instalacjĺ i
urządzeri e l e kt rycz n yc h ĺ e le kt roe n e rgetycz nyc h ;

- uprawnienia budowlane do kĺerowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
za kresie insta lacji i u rządzeń elel<trycznych i elektroenergetycznych,

- uprawnienia elektryczne SEP w zakresie kategorii E i D.
* Uprawnienia budowlane będą wydane na podstawĺe aktualnĺe obowiązujących przepisów

ustawy zdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U'zŻo2I r. poz' 2351"ze zm.), zwanego
dalej prawem budowlanym) przy czym Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające ĺm ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepĺsów oraz
odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru
Gospodarczego oraz KonfederacjiSzwajcarskiejzzastrzeżeniem art' IZa oraz innych przepisów
prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unĺi Europejskiej (Dz' U. z 202'J' r. poz.

1'646). Funkcję kierownĺka budowy należy rozumĺeć zgodnie z definĺcjami zawartymĺ w prawie

budowlanym.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający sĺę o udzielenĺe zamówienĺa mogą warunek określony w pkt 4)

powyżej spełn ić łącznie.
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3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału W postępowaniu, Wykonawca może polegać
na zdolnoścĺach technĺcznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach opisanych w art. It8_1'23 ustawy Pzp. Podmiot
udostępniający zasoby, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powołuje sĺę w celu
wykazania spełnienia warunków udziału W postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, zobowiązany jest złożyĆ wraz z ofertą zobowiązanĺe podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamóWienia lub ĺnny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realĺzując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązanĺa stanowi załącznĺk nr 5

do SWZ.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa W ust. 4, powinno potwierdzać,

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywĺsty
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmĺotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnoścĺach którego Wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealĺzuje usługi, których wskazane zdolnoścĺ
dotyczą.

6' Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mających na celu wykazanie spełnienia przez
Wykonawców warunków udzĺału W postępowaniu dotyczących zdolnoścĺ technicznej lub
zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego
kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o nĺniejszym postępowanĺu w Biuletynie
Zamówĺeń Publicznych. W przypadku wskazanĺa wartości pieniężnej w walucie obcej nie
obowĺązującej w dnĺu opublĺkowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartości na złote
polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tejwaluty.

7. ocena spełniania warunków udziału W postępowaniu, o których mowa W ust. 1, zostanie
dokonana zgodnie z formułą,,spełnia - nie spełnia", W oparciu o przedłoŻone przez Wykonawcę
oświadczenie i dokumenty.

S17
l nformacja o pod miotowych środ kach dowodowych

]-. Zamawiający zgodnie z art.273 ust. ]_ ustawy nie żąda od Wykonawców złożenĺa podmiotowych
środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania.
Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcy odbędzĺe na podstawie złożonego przez niego wrazz ofertą
oświadczenĺa o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o

którym mowa w art. ]"25 ust. ]" ustawy Pzp, (według wzoru przedstawionego W załączniku nr 3 do
SWZ) oraz środków dowodowych wskazanych w ust. 3.

2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienĺa,
oświadczenie o którym mowa W ust. 1-, zgodnie z at. I25 ust 4 ustawY Pzp, składa każdy z
Wykonawców. oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

3. Na potwierdzenĺe spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, na Wezwanĺe Zamawiającego zobowiązany jest zlożyć w terminie
wskazanym przezZamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień składania następujące
podmĺotowe środki dowodowe:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termĺnu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmĺotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaţ
Wykonane wraz z 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 jeżeliWykonawca
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z przyczYn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy; Wykaz może zostać sporządzony zgodnĺe Ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr
6 do SWZ. W wykazie należy wskazać minimum informacje o dostawach, których wykonanie
potwĺerdZa spełnienie ustanowionego W postępoWaniu warunku udziału'

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne1o wraz z

informacjamĺ na temat ich kwalifikacjĺ zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienĺa publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze

Wzorem stanowĺącym Załącznik nr 7 do SWZ. W wykazĺe należy wskazać mĺnĺmum te osoby
których uprawnienia budowlane i kwalifikacje potwierdzają spełnienĺe ustanowĺonego w
postępowaniu wa runku udziału.

4. ośwĺadczenia wskazane W ust. ]--2 oraz podmiotowe środki dowodowe wskazane w ust. 3, w
zależności od sposobu ich sporządzenĺa ĺ podmiotu który je wystawił, należy przekazać:

1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpĺsem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,

2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobĺstym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowanĺa z dokumentem w postaci papierowej'
Poświadczenĺa, o którym mowa powyzej dokonuje odpowiednĺo Wykonawca, Wykonawca
wspólnĺe ubiegający sĺę o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, a także
nota riusz.

I l'8
Sposób obliczenia ceny oferty

L' Wykonawca poda cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówĺenia w Formularzu oferty,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ. Wykonawca obowiązany jest podać szacunkową cenę
wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanĺe wszystkich dostaw, usług i robót
dotyczących wykonanĺa instalacji obliczoną jako iloczyn ceny jednostkowej (za L kWp mocy
instalacjĺ) oraz przyjętej szacowanej mocy 50 kWp (podana ĺlość iest ilościa szacunkowa, a

ostateczne wvnagrodzenĺe Wvkonawcv za wvkonanie przedmiotu zamówienia obliczone zostanie
iako i|oczvn rzeczvwĺsteĺ mocv szczvtowei zamontowaneĺ instalacĺi i cenv iednostkoweĺ za 1 kWh
podanei w ofercie.)

2. Cenę oferty należy podaĆ w złotych polskich, łącznie z naleznym podatkiem VAT nalĺczanym przez

Wykonawcę - cena brutto oraz kwoty netto. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich,

cyfrowo do drugiego miejsca po przecinku (według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. jeżeli trzecia cyfra po

przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianĺe) i słownie.
3' Cena ofertowa musĺ zawĺerać wszystkie koszty, których ponĺesienĺe okaże się konieczne dla

zrealĺzowania przedmiotu zamówienia zgodnie Ze Wzorem umowy' Wykonawca kalkuluje cenę
ryczałtową na podstawie oPZ i szczegółowych warunków umowy. Skalkulowana przez

Wykonawcę cena musi obejmować pełny zakres dostaw, usług ĺ robót niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmĺotu zamówienia, uwzględniać wszystkie zobowiązanĺa w tym
koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i wszystkie podatkĺ, ubezpieczenĺa, opłaty,
itp., włącznĺe z podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej należy uwzględnić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy'

4' Rozliczenia między Zamawĺającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

5. Cena oferty oblĺczona przez Wykonawcę będzĺe stanowić maksymalną wartość zobowiązania
zaciągniętego przez Zamawiającego W ramach nĺnĺejszego zamówienĺa.

6. Jeżeĺĺ w zaoferowanej cenĺe są towary lub usługĺ których dostawa lub świadczenie prowadzi do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia ]_]- marca 2oo4r.o
podatku od towarÓw i usług (Dz.U. z 2oŻor. poz. 106 ze zm.), to Wykonawca Wraz z ofertą składa o

tym informację wskazując naZWę (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku.

Niezłożenie przez WVkonawce informacii bedzie oznaczało, że takĺobowiazek nie powstaie.

1A
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7. W okolicznościach, o których mowa W ust. 6 Zamawiający W celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowĺązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

lle
Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający Wymaga, aby W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy

(podwykonawcom), Wykonawca wskazał w ofercie części zamówĺenia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podał nazwy ewentualnego
podwykonawcy (podwykonawców).

3. Zamawiający nie zastrzega obowĺązku osobistego wykonanĺa przez Wykonawcę kluczowych zadań
dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem ĺ instalacją przedmiotu zamówienia.

S20
opls kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag ţch kryteriów i sposobu oceny ofert

].. ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzucenĺu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriamĺ oceny ofert:

cena ofertowa - 60%

długość gwarancji na falownik - 20 %

długość gwarancji na panele fotowoltaiczne _ 20 %o

3. Sposób obliczenia punktacji dla poszczególnych kryteriów:

1) CENA OFERTOWA - 60 %
gdziel%=1pkt

ocena ofert w kryterium ,,cena ofertowa" nastąpi wg następującego WZoru
(Cmin/Cof) x 100 x 60 %

gdzie:
Cmin - najnĺższa cena przedstawĺona w ofercie spośród ofert nieodrzuconych
Cof - cena oferty ocenĺanej
W kryterium,,cena ofertowa" oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2) DŁUGośĆ GWARANCJl NA tALoWNlK
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Wykonawca, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancjĺ ponad okres minimalny określony przez
Zamawiającego, otrzyma dodatkowe punkty, tzn.:
L) 60 miesięcy - 0 pkt.
2) I20 miesięcy - 10 pkt.

3) 180 miesĺęcy - 20 pkt.

oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny 60-miesięczny okres gwarancjiotrzyma 0 punktów
W kryterium ,,długość gwarancji na falownik" oferta może otrzymać maksymalnĺe 20 pkt.

3) DŁUGośĆ GWARANCJl NA PANELE FoToWoLTAlcZNE
Minimalny okres gwarancji wynosi L20 miesięcy.
Wykonawca, który zaproponuje wydłużenĺe okresu gwarancji ponad okres minĺmalny określony przez
Zamawiającego, otrzyma dodatkowe punkty, tzn.:
1) 120 miesięcy - 0 pkt.
2) 180 miesięcy - 10 pkt.

3) 240 miesięcy _ 20 pkt.

I
2

3

oferta Wykonawcy, który zaoferuje minĺmalny 1-20-miesięczny okres gwarancjĺotrzyma 0 punktów

t5
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W kryterium ,,długość gwarancji na panele fotowoltaiczne" oferta może otrzymać maksymalnie 20
pkt.

4. oferta z najkorzystniejszym (najwyższym) bilansem kryteriów: ceny i długości gwarancji na
falownik oraz panele fotowoltaiczne uznana będzie za ofertę najkorzystniejszą.

5. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli kaŻdy z wynĺków do dwóch miejsc po
przecinku.

6. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w
kryteriów wynosĺ 100 pkt.

7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ĺlości przyznanych punktów, wezwĺe
Wykonawców, którzy zlożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przezZamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy/ składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane W uprzednio złożonych przez nich ofertach.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może ządać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów |ub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przezZamawĺającego.

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminĺe związania ofertą określonym w SWZ.
10.Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystnĺejszej oferty, Zamawiający

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym
przezZamawiającego terminie, pĺsemnej zgody na wybór jego oferty.

1'1'W przypadku braku zgody, o której mowa W ust. ]_0, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

121
lnformacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawĺera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.577 Pzp,

w terminie nie krótszym niź 5 dni od dnĺa przesłania zawiadomienĺa o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo L0 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposÓb.

Ż. Zamawiający może zawrzeĆ umowę w sprawie zamówĺenia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa W ust. 1, jeżeli W postępowaniu o udzielenie zamówienĺa złożono tylko jedną

ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystnĺejsza, zostanie poinformowany

przezZamawiającego o mĺejscu i termĺnie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa W Ust. 1, ma obowĺązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienĺa na

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznĺk Nr
8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełnĺona o zapisy wynikające ze zlożonej oferty.

5' Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i

oceny ofert spośród ofert pozostałych W postępowaniu Wykonawców albo unieważnić
postępowanie.

6. Przed zawarcĺem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienĺa
(w przypadku wyboru ĺch oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych podmiotów.

7' Nie póŹnĺej niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpĺeczenie należytego

wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych w Ş 2Żswz.
ţ22

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

]-' Zamawia jący żąda wniesienĺa zabezpieczenia należytego wykonanĺa umowy w wysokoścĺ 3%

ceny ofertowej brutto.

lÁ
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2. Zabezpieczenĺe służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonanĺa lub nienależytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarcĺem umowy. Zamawiający zwróci
zabezpĺeczenĺe W termĺnie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznanĺa przez

Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Zabezpieczenie może być Wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku

następujących formach :

1) pĺeniądzu - przelewem na konto bankowe Zamawĺającego: Muzeum Pamięci Sybiru nr 16

1240 tL54 L111- 001-0 9098 9486 z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego

wykonania umowy na wykonanie wyposażenia saliWystaw czasowych

2) poręczeniach bankowych lub poręczenĺach spółdzĺelczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienĺęznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa W art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r' o utworzenĺu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawĺający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenĺa w formach określonych w art.

450 ust. 2 ustawy Pzp.

123
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał

interes w uzyskaniu zamówienĺa oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o

udzielenie zamówienĺa oraz dokumentów zamówienia przysługują równĺeż organizacjom

wpisanym na listę, o której mowa W art. 469 pkt J-5 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i
średnich Przedsiębiorców.

2. odwołanie zgodnie z przepĺsami art. 5].3-521 przysługuje na:

L) nĺezgodną z przepĺsami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą W postępowaniu

o udzielenie zamówienĺa, W tym na projektowane postanowĺenie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy.

3. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby odwoławczej w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej a lbo w postaci elektronicznej opatrzo ne pod pisem za ufa nym.

4' odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesĺone w formie pĺsemnej,

przed upływem terminu do wnĺesienia odwołania w taki spos6b, aby mógł on zapoznać się z jego

treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać sĺę z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed

upływem terminu do jego wnĺesienia przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowĺącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej,

b) 10 dni od dnĺa przekazania informacjĺ o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżelĺ ĺnformacja została przekazana w sposób inny niz określony w lit. a.
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7. odwołanĺe wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzĺelenie zamÓwienia lub
wobec treścĺ dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokument6w zamówienia na Platformie.
8. odwołanĺew przypadkach innych niŹokreślonew pkt2 ppkt5 i6wnosi sięwtermĺnie 5dni od

dnĺa, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wĺadomość o okolĺcznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9' Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepĺsy Działu lX

Rozdzĺału 2 oddział 3 -1"2 ustawy Pzp.

].0.Na orzeczenĺe Krajowej lzby odwoławcze j oraz postanowienie Prezesa Krajowej lzby

odwoławczej, o którym mowa W art. 519 ust. 1' Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego w Warszawie za

pośrednictwem Prezesa Krajowej lzby odwoławczej.

1"1-.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są W Dziale lX

,,Środkĺ ochrony prawnej" ustawy Pzp.

524
lnformacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Zgodnie z art' ].3 ust. ]. i2rozporządzenia Parlamentu Europejskĺego iRady (UE)201'6/679zdnia

27 kwietnia 201'6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych

osobowych ĺ w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46lwE (ogólne rozporządzenĺe o ochronie danych) (Dz'|Jrz. UE L L1"9 z04'05'20L6, str. J" oraz

Dz' Urz. UELI27 z23'05.2018, str. 2), dalej ,,RoDo" ,Zamawiający ĺnformu je, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamĺęcĺ Sybĺru z siedzibą przy

ul. Węglowe j 1', 15-12L Białystok;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. ]. lit. c RoDo w celu

związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) odbiorcamĺ Panĺ/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanĺe dokumentacja postępowania w oparciu o arÍ.74 ustawy z dnia 11września 2ol9r._
Prawo zamówień publicznych (j.t. DZ. U.z2022 r. poz' 171'0);

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. ]. ustawy Pzp, przez

okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzieĺenie zamówienia lub na okres
przechowywania tych danych zgodnĺe z Wytycznymi o dofinansowaniu ze środków UE;

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym W przepisach ustawy Pzp, związanym z

udzĺałem W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają Z UstaWy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nĺe będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO;
7) posiada Pani/Pan:

na podstawĺe art. ].5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 1"6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *);

na podstawie art. ]_8 RoDo prawo żądanĺa od adminĺstratora ogranĺczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeŹeniem przypadków, o których mowa w art. L8 ust. 2 RoDo
**).
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2.

na podstawie art. 77 prawo do wniesienĺa skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RoDo;

8) nĺe przysługuje Pani/Panu:

w związku zart.17 ust.3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunĺęcĺa 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.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
publĺcznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkĺch obowiązków formalno-prawnych

związanych z udziatem W postępowaniu. Do obowiązków tych nalezą m.in. obowĺązki wynĺkające z

RoDo, w szczególnoścĺ obowiązek ĺnformacyjny przewidziany W art. 13 RoDo względem osób

fĺzycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio

pozyskał. Jednakże obowĺązek informacyjny wynikający Z art' 13 RoDo nie będzie mĺał

zastosowania, gdy ĺ w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi

informacjamĺ (art. 13 ust. 4 RoDo). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnĺć obowĺązek

informacyjny wynikający z art. ].4 RoDo względem osób fizycznych, których dane przekazuje

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniejjedno

z wylączeť-l, o których mowa W art. ]_4 ust. 5 RoDo. oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie

zawarte jest w Formularzu Oferty.

*) Wyjaśnienĺe: skorzystanĺe 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.
**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma ZaStoSoWania w odniesieniu do

przechowywanĺa, W celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw ĺnnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

l2s
l ntegralną część niniejszej Specyfikacji Wa ru n ków Za mówienia sta nowią :

1. Załącznik nr 1 - opĺs przedmiotu zamówienia wraz zalącznikami nr 1a-1d, załącznik nr 2,

2. Zalącznik nr 2 - Formularz ofertowy,

3. Załączniki nr 3 _ oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 125 Ust. ]- ustawy,

4. Załącznik nr 3a - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podst. art. ]_25 ust. 5

ustawy,

5. łalącznik nr 4 - oświadczenie WykonawcóW Z art. ]-17 ust. 4 ustawy,

6. Załącznik nr 5 - oświadczenĺe podmiotu udostępnĺającego zasoby z art.1'18 ustawy,

7. Załącznik nr 6 _ Wykaz wykonanych dostaw,

8. Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych do realizacjĺ zamówienia,
9. Załącznik nr 8 - Postanowienia umowne.
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