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Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

http://www.przemysl.pl/
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
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ROZDZIAŁ I 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Miejskiej Przemyśl z istniejących na kotły na ekogroszek klasy 5 z automatycznym podawaniem paliwa. 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 7 instalacji kotłów na ekogroszek klasy 5 z certyfikatem 

Ecodesign, z automatycznym zasypem paliwa, stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje, obejmujące 

w szczególności: 

1) opracowanie dla każdego uczestnika Projektu indywidualnej koncepcji wykonania kotłowni w zakresie 

wymiany istniejącego źródła ciepła na kocioł na ekogroszek klasy 5 z automatycznym podawaniem paliwa; 

2) demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe; 

3) demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego zasobnika ciepłej wody użytkowej w instalacjach w których 

mieszkańcy będą mieli montowane zasobniki c.w.u. w ramach projektu; 

4) dostawę i montaż w oparciu o opracowaną wcześniej koncepcję wykonania kotłowni 7 kotłów centralnego 

ogrzewania 5 klasy efektywności energetycznej oraz 5 zasobników na ciepłą wodę użytkową 

(posiadających certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą 

PN-EN 303-5:2012 lub równoważną), na paliwo podstawowe – ekogroszek, wraz z dostosowaniem do 

miejsca montażu w budynku (zgodnie z opisem technicznym kotłów zawartym w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ), tj.: 

a) kocioł KES 3 o mocy 24 kW – 1 sztuka, 

b) kocioł KEP 4 o mocy 14 kW – 2 sztuk, 

c) kocioł KEP 5 o mocy 20 kW – 4 sztuk, 

d) zasobnik na ciepłą wodę użytkową ZCW1 o pojemności 150 litrów  – 1 sztuka, 

e) zasobnik na ciepłą wodę użytkową ZCW3 o pojemności 300 litrów – 4 sztuki; 

5) odbiór kominiarski dopuszczający kotłownię do użytkowania; 

6) wpięcie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej; 

7) napełnienie instalacji centralnego ogrzewania wodą; 

8) uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropów po przejściach przewodów; 

9) uruchomienie i regulacja kotłowni, udział w odbiorze technicznym instalacji; 

10) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej 

konserwacji; 

11) przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Instalacji 

zawierającej: 

a) schemat instalacji, 

b) prostą instrukcję użytkowania instalacji w języku polskim (język niespecjalistyczny), 

c) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym protokół szczelności instalacji 

hydraulicznych oraz przewodów kominowych, 

d) deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały instalacyjne, atesty higieniczne na 

urządzenia mające kontakt z ciepłą wodą użytkową, 

e) karty techniczne zamontowanych urządzeń, 

f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, 

g) kartę gwarancyjną na wykonane roboty, 

h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem 

instrukcji użytkowania, 

i) protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawicieli: Zamawiającego oraz Wykonawcy przy 

udziale Użytkownika, 

j) przeprowadzenie corocznych przeglądów gwarancyjnych o ile będą wymagane przez producenta 

urządzeń. 

3. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania zgłoszenia do organu administracji architektonicznej właściwej 

miejscowo robót nie wymagających pozwolenia na budowę koncepcja wykonania kotłowni musi posiadać formę 

dokumentacji technicznej zawierającej wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia. 

4. Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę koncepcja wykonania kotłowni musi 

posiadać formę projektu budowlanego zawierającego wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia 

i sprawdzenia oraz zaświadczenia o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (w tym przypadku 
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po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek ustanowienia Kierownika Budowy i zgłoszenie rozpoczęcia robót 

do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściwego miejscowo. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71321200-6 – Usługi projektowania systemów grzewczych 
71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
44621220-7 – Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 
45331110-0 – Instalowanie kotłów 
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45000000-7 – Roboty budowlane 
51900000-1 – Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

7. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych 

i dostępność dla nich elementów sterujących, tzn. montaż przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić 

możliwość wykonania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności 

poruszających się na wózkach inwalidzkich; 

2) wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu oraz zakresu zamówienia zostały określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, który stanowi  Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

II. .OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Terminowe przystąpienie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

2. Terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. W terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przekazanie Zamawiającemu, drogą e-mailową na 

adres: m.amarowicz@um.przemysl.pl projektu graficznego przedstawiającego ułożenie logotypów oraz 

informacji w jakiej formie zostaną umieszczone na zainstalowanych urządzeniach. Szczegółowe informacje 

w tym zakresie znajdują się w obowiązkach wykonawcy dotyczących oznakowania kotłów na ekogroszek, które 

zostały określone w Załączniku Nr 10 do SIWZ. 

2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia, który 

stanowi  Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

IV. PŁATNOŚCI: 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty płatne będzie jedną fakturą po wykonaniu oraz dokonaniu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca wystawi fakturę, o której mowa w punkcie IV.1., nie później niż 7 dni od daty sporządzenia 

końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami protokołów odbiorów częściowych oraz kopią 

protokołu odbioru końcowego; 

4. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego; 

5. Płatność za roboty dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgłoszony 

na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku bankowego 

wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny rachunek 

bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

6. Zamawiający informuje, że płatności otrzymanych faktur VAT będzie realizował w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz 

1a ustawy o podatku od towarów i usług. 

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI, 

KTÓRYCH WYKONYWANIE POLEGA NA WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 §1 

USTAWY Z DNIA 26 CZERWCA 1974R. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.): 
Zamawiający nie wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę 

przy wykonywaniu czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 

mailto:m.amarowicz@um.przemysl.pl
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymóg ten nie dotyczy 

dostaw. 
VI. TERMINY: 

1. Termin wykonania zamówienia do 23 grudnia 2020r.  

2. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Początkiem okresu gwarancyjnego jest data podpisania protokołu odbioru końcowego. 

VII. PODWYKONAWCY: 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części 

zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego 

zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców, o ile jest to wiadome. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

VIII. GWARANCJA: 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 

1) minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na zamontowane kotły 5 klasy z certyfikatem Ecodesign do 

automatycznego spalania ekogroszku – jest to jedno z pozacenowych kryteriów oceny ofert; 

2) minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlano montażowe i materiały 

instalacyjne oraz pozostałe materiały użyte do wykonania wymiany źródła ciepła – jest to jedno z 

pozacenowych kryteriów oceny ofert; 

3) 72 miesięcznej gwarancji jakości na wymiennik ciepła w kotle; 

4) 60 miesięcznej gwarancji na zasobniki ciepłej wody użytkowej; 

5) 60 miesięcznej gwarancji jakości na pozostałe materiały użyte do wykonania wymiany źródła ciepła 

2. Szczegółowe warunki gwarancji jakości zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, który został zawarty 

w Załączniku Nr 1 do SIWZ, projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz wzorze karty 

gwarancyjnej, która stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ. 

3. Okres gwarancji zrównuje się z okresem rękojmi. 

ROZDZIAŁ II 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, DOKUMENTY 

I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia): 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

2) zdolności zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: 

a) co najmniej 1 osobą do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz przynależące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 

b) co najmniej 1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub w ograniczonym o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji 

przedmiotu zamówienia zakresie oraz przynależące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
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Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie 

posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 

22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 220). 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 

ustawy Pzp. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

II. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 

go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt III.1.4) niniejszego rozdziału. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował 

tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie określało: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

(Propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje, nie 

potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. I.1 niniejszego rozdziału. 

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA ORAZ ZDOLNOŚĆ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYMAGANIAMI 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: 
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert; 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, odpowiednio 

w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz Załączniku nr 4 do SIWZ; 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym 

zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, przedstawia zobowiązanie którego 

wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 
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5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

składającego ofertę, o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 

jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze; 

6) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. IV.1 niniejszego Rozdziału; 

7) oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*, znajdujące się w treści formularza ofertowego; 

8) dowód wniesienia wadium. 
*W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykreśla treść oświadczenia z formularza 

ofertowego. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html informacji z otwarcia ofert, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca taki może 

przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, jeśli 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni na 

podstawie art. 26 ust. 2, potwierdzające, że Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

a także w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

będzie zobowiązany przedstawić wykaz osób posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, a wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) tj.: 

a) co najmniej 1 osoba do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 

b) co najmniej 1 osoba do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz 

informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, stanowi Załącznik Nr 8 

do SIWZ. 

2) w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić: 

a) karty techniczne automatycznych kotłów opalanych ekogroszkiem i zasobników ciepłej wody 

użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków 

zawartych w opisie przedmiotu zamowienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu 

automatycznych kotłów opalanych ekogroszkiem, 

c) certyfikat spełnienia warunków 5 klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą PN-EN 303-

5:2012 lub równoważnej wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 

ustawy Pzp, 

d) pełne sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie 

z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp na 5 klasę efektywności energetycznej i EKODESIGN, 

e) certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu warunków dyrektywy EKO PROJEKT (EKODESIGN) na 

podstawie Rozporządzeń Komisji UE UE2015/1189 UE2009/125/WE, 

f) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową, 

https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html
https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html
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g) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla zasobnika ciepłej wody 

użytkowej lub dokument potwierdzający współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany 

wg normy EN 12664:2001, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy 

ΔT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT =30 [°C] dla zasobnika ciepłej wody 

użytkowej montowanego w komplecie z kotłami (sprawozdanie z badań), 

h) pełne sprawozdanie z badań zasobnika ciepłej wody użytkowej potwierdzające parametry 

zbiornika i klasę efektywności energetycznej, 

i) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń, 

j) certyfikat lub zaświadczenie dopuszczające kocioł do pracy w układzie zamkniętym. 

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże miejsce 

przechowywania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (nr postępowania) oraz oświadczy, że 

posiadane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty są aktualne oraz wskaże bezpłatne 

i ogólnodostępne bazy danych, z których Zamawiający ma pobrać dokumenty 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 

zamieszcza w oświadczeniu, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 3 do SIWZ oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ, 

informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. 

6. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki 

i wymagania zostały spełnione. 

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERTY WSPÓLNEJ PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTY 

GOSPODARCZE (konsorcja, spółki cywilne). 

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów, wspólników) wchodzących w skład 

konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać 

następujące wymagania: 

1) Współpartnerzy, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć 

wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwa 

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1145 

z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, które stanowi 

Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, które stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ; 

3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 8 do 

SIWZ, składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują spełnienie 

poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale II SIWZ; 

4) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które stanowi Załącznik Nr 3 do 

SIWZ w przypadku konsorcjum składa konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) jako jedno wspólne oświadczenie podpisane przez pełnomocnika ustanowionego na 

podstawie art. 23 ustawy Pzp; 

5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 

7) wypełniając formularz oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, jak również inne dokumenty 

powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich 

pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów (nie dotyczy dokumentów i oświadczeń 

wymienionych w pkt IV.2) niniejszego Rozdziału. 
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ROZDZIAŁ III 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej 

SIWZ, postanowieniach umowy, wszystkie podatki i opłaty wymagane prawem oraz koszty prac nieujętych 

w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. 

2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z przygotowaniem i opracowaniem oferty. 

3. Cena oferty oraz wszystkie ceny składowe mają być wyrażone w złotych polskich brutto i netto z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za 

realizację zamówienia, wskazane w pkt 1 formularza ofertowego. 

5. Wykonawca, na formularzu ofertowym musi poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. 

7. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres trwania umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

ROZDZIAŁ IV 

KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT 

I. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT: 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria o następującym znaczeniu 

procentowym: 

Nazwa kryterium Waga w % 

Całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (C) 60 

Okres gwarancji na zamontowane automatyczne kotły opalane 

ekogroszkiem (K) 
20 

Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne (R) 20 

1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana 

ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

cena oferty najtańszej 
C = ------------------------------- × 100 × 60% 

cena oferty badanej 
gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 

2) Okres gwarancji na zamontowane automatyczne kotły opalane ekogroszkiem i zasobniki ciepłej 

wody (K) – 20% 

Wymagany minimalny okres gwarancji – 5 lat 

 minimum 60 miesięcy                               –   0 pkt 

 od 61 do 64 miesięcy   – 10 pkt 

 od 65 do 68 miesięcy   – 15 pkt 

 od 69 do 72 miesięcy   – 20 pkt 

3) Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne (R) – 20% 

 minimum 60 miesięcy                               –   0 pkt 

 od 61 do 64 miesięcy   – 10 pkt 

 od 65 do 68 miesięcy   – 15 pkt 

 od 69 do 72 miesięcy   – 20 pkt 

Minimalny okres gwarancji (K) i (R) wynosi 60 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 
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czasu krótszego niż 60 miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z SIWZ. 

W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca 

zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium. 

W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 72 miesiące, Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę 

punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru: 

Punkty suma = P(C) + P(K) + P(R). 

II. OCENA I BADANIE OFERT: 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje przepis art. 24aa ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. 

poz. 346 z późn. zm.) 

3. Na podstawie §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 

z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. 

4. Na podstawie §10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 

z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w §2, §5 i §7 tego Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 

skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt II.3 oraz II.4 niniejszego rozdziału, Zamawiający będzie żądał od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

6. Jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie liczbą i słownie, za prawidłową przyjmuje się cenę 

podaną słownie. 

7. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów 

przyznanych w kryterium „C” + „K” + „R” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ 

kryteria oceny ofert. 

III. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY PZP: 

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna 

punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp również wyjaśnienie 

powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano za niewystarczające; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia; 

4) unieważnieniu postępowania 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt III.2.1) oraz III.2.4), na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html 

https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html
https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html
https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html
https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html
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ROZDZIAŁ V 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Przemyśl. 

2. Adres do korespondencji: 

Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. 

3. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przemysl.pl  

4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetarg@um.przemysl.pl  

II. JĘZYK I FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1041), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344); 

3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 

1) pisemnie pod adresem wskazanym w pkt I.2; 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetarg@um.przemysl.pl. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone 

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

5. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2, a także art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

6. Pytania do treści SIWZ oraz wnioski, należy przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

przetarg@um.przemysl.pl. 

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie; 

8. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez 

Wykonawcę lub osoby upoważnione. 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się 

z Wykonawcami jest Jerzy Węgrzyn – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel. 16 678 70 26. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury są: 

1) Marian Baran – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, 

2) Marek Legenc – Pracownik Biura Zamówień Publicznych  

tel. 16 675 20 38, w godz. 8:00 – 15:00 

IV. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100). 

2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 299 

z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Getin Noble Bank – Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154 

z dopiskiem w tytule płatności 

“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: 271.2.14.2020” 

a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

http://www.przemysl.pl/
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
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4. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 2.2) – 2.5) niniejszego Rozdziału, powinno być wystawione na 

Gminę Miejską Przemyśl, złożone w oryginale podpisane przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela) oraz 

dołączone do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. 

5. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium  

6. Gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach:  

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

3) jeżeli Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

7. Gwarancja lub poręczenie musi być płatna na pierwsze żądanie, bezwarunkowo oraz nieodwołalnie  

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego 

w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

10. Zamawiający wymaga wniesienia, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 

do SIWZ. 

1) Wykonawca, z którym Zamawiający będzie podpisywał umowę jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w jednej z form, o których mowa w pkt IV.2 niniejszego Rozdziału; 

2) zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem; 

3) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp 

musi ono nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Gwaranta lub Poręczyciela do zapłaty kwoty 

pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

4) w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one 

być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji lub poręczenia (Gminę Miejską Przemyśl, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich 

siedziby, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji lub poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, 

e) nieodwołalnie i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego 

kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty, 

f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia 

bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też 

potwierdzenia istnienia, co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji 

lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii 

biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być 

uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego 

przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody; 

5) Zamawiający przed podpisaniem umowy wskaże rachunek bankowy, na który Wykonawca wpłaci 

przelewem kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca wybierze formę 

pieniężną zabezpieczenia; 
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6) w przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, kwota zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową na 

pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji – z zastrzeżeniem 

art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID - 19 oraz o uproszczonym postępowaniu 

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID - 19 (Dz.U. poz. 1086). 

7) szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w art. 147 

do 151 ustawy Pzp. 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

SIWZ, w którym Wykonawca jest zobowiązany podać w szczególności cenę oferty netto, brutto oraz stawkę 

i kwotę podatku VAT – cena ta obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem 

umieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji technicznej, obliczoną na 

podstawie następujących pozycji: 

a) dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych ekogroszkiem 

(z wyszczególnieniem: producent i symbol, cena netto w PLN, stawka podatku VAT w %, kwota 

podatku VAT w PLN, cena brutto w PLN, ilość sztuk, razem cena netto w PLN, razem cena brutto 

w PLN): 

 kocioł na ekogroszek (KES 3 o mocy 24 kW), 

 kocioł na ekogroszek (KEP 4 o mocy 14 kW), 

 kocioł na ekogroszek (KEP 5 o mocy 20 kW), 

b) dostawa, montaż i uruchomienie zasobników ciepłej wody użytkowej (z wyszczególnieniem: 

producent i symbol, cena netto w PLN, stawka podatku VAT w %, kwota podatku VAT w PLN, cena 

brutto w PLN, ilość sztuk, razem cena netto w PLN, razem cena brutto w PLN): 

 zasobnik c.w.u. o pojemności 150 litrów do współpracy z kotłem na ekogroszek  oraz 

osprzętem do montażu i zabezpieczeniami (ZCW1), 

 zasobnik c.w.u. o pojemności 300 litrów do współpracy z kotłem na ekogroszek oraz 

osprzętem do montażu i zabezpieczeniami (ZCW3), 

c) długość okresu gwarancji na zamontowane automatyczne kotły opalane ekogroszkiem – jest to 

jedno z poza cenowych kryteriów oceny ofert, 

d) długość okresu gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne – jest to jedno z poza 

cenowych kryteriów oceny ofert, 

e) pozostałe dane wymagane we wzorze formularza ofertowego; 

2) dokument wadialny lub gdy wadium zostało wniesione w pieniądzu, potwierdzenie zapłaty wadium 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

3) załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale II SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszej SIWZ w formie 

pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie 

odrębnego pełnomocnictwa pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego. 

5. Oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie 

poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być przedłożone wyłącznie w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

6. Dołączone oświadczenia i dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za 

zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego 

oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie. 
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7. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. 

9. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: wewnętrznej – 

opieczętowanej przez Wykonawcę z opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwą przetargu, w której 

znajdować się musi oferta Wykonawcy, zewnętrzna koperta wyłącznie z napisem Oferta – „Dostawa i montaż 

kotłów na ekogroszek (znak sprawy: ZP.271.2.14.2020)” bez oznaczenia nadawcy, zawierająca w sobie 

kopertę wewnętrzną (z ofertą), z napisem: Nie otwierać przed: (wpisać datę oraz godzinę otwarcia ofert). 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być 

przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno 

być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

11. W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości kwotowe wyrażone 

w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, nie 

później niż w dniu 18 września 2020 r., do godz. 14:00, lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe. 

VIII. OTWARCIE OFERT: 

Zamawiający publicznie otworzy koperty z ofertami w dniu 18 września 2020 r., o godz. 14:15 w Biurze 

Zamówień Publicznych, pokój nr 43 (II piętro), Urząd Miejski w Przemyślu, Ratuszowa 1, 37 – 700 Przemyśl. 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, 

W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 

2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 7 

do SIWZ. 

3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed terminem 

wyznaczonym zgodnie z pkt 1 niniejszego Rozdziału do: 

1) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego 

przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii 

pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza; 

2) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w umowy oraz do ewentualnego przekazania stosownych 

dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę ofercie; 

3) przedłożenia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w Rozdziale II 

niniejszej SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki 

cywilne) Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum, umowy spółki). 

X. ZAWARCIE UMOWY: 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy, na 

warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w terminie 

i miejscu określonym przez Zamawiającego. 

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany 

odrębnym zawiadomieniem 

XI. ZMIANY UMOWY: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt VI.1 

Rozdziału I SIWZ, spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 
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1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu 

technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność – o okres uniemożliwiający wykonywanie prac; 

2) ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac; 

3) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, 

a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, 

o czas wynikający z opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienia nie wynikają z winy Wykonawcy; 

4) ze względu na to, że wykonawcy skorzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej – o okres 

korzystania z tych środków; 

5) działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się 

na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły 

wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu 

należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą 

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady 

atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, 

ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni 

roboczych lub inne zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie 

utrudniają prowadzenie robót budowlanych – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej 

działania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy z przyczyn 

niezależnych od stron umowy, nie będzie możliwa instalacja kotła oraz osprzętu w danej lokalizacji z powodu 

rezygnacji Właściciela nieruchomości z uczestnictwa w Projekcie i nie zrealizowania z tego powodu całego 

zakresu rzeczowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę wykonanych instalacji, za cenę 

odpowiadającą iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie. 

XII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY: 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosuje ryczałtowy sposób wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM: 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach 

Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone 

w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 

przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp. 

XIV. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE: 

1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację 

powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu 

w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych 

i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje 

urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i 

materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający 

akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 
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wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez 

niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 

zamawiającego. 

4. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne 

odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany 

wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w 

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem 

że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia. 

XV. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

ROZDZIAŁ VI 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu, jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Przemysław Popiel, kontakt: adres e-mail: 

bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14 

3. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE L 119 z 04 maja 2016r., zwanej dalej RODO, tym samym, dane 

osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż kotłów na ekogroszek” (znak sprawy: 

ZP.271.2.13.2020). 

5. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także 

art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy, zawarte 

w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od 

dnia zakończenia trwałości projektu, w ramach którego niniejsze postępowanie jest prowadzone. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 

4. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały 

zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu 

oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie warunkuje możliwość 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym w ustawy Pzp. 

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno – prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty 

lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 2f oraz art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca 

pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub 
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dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 2f oraz art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp. 

9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca 

składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 

do SIWZ. 

10. Wykonawca ma prawo żądać od administrator dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

11. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: 

1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administrator potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 

jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, 

o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopi danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

12. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: 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. 
** Wyjaśnienie: 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. 

 

Przemyśl, 10 września 2020r. 

ZATWIERDZAM 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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8. Załącznik Nr 8 – Wykaz osób. 

9. Załącznik Nr 9 – Lokalizacja obiektów do instalacji urządzeń. 

10. Załącznik Nr 10 – Obowiązki wykonawcy dotyczące oznakowania kotłów na ekogroszek. 

11. Załącznik Nr 11 – Wzór karty gwarancyjnej. 

12. Załącznik Nr 12 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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