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I.   Informacje ogólne 

 

1. Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do 

udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z 

montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie 

Gminy Milejczyce, wyspecyfikowanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem 36 zestawów kolektorów 

słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 36 budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Milejczyce. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na podstawie projektu pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 

mieszkańców Gminy Milejczyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 

Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju 

lokalnego Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-

0068/17. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zaoferowanie kolektorów nie spełniających wymagań minimalnych określonych w załączniku nr 

2 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

5. Jeżeli w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ  

opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy 

określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia 

dokumentu, certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z 

badań przeprowadzonych przez tą jednostkę, Zamawiający akceptuje również certyfikaty 

wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność, bądź inne dokumenty 

stanowiące środki dowodowe. 

6. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje 

techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W 

każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 



 
 

 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 

w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację 

zamierza powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na 

formularzu ofertowym]. 

9. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kolektory słoneczne do produkcji 

ciepła: 09.33.11.00-9. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować na warunkach opisanych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ minimum 5 –letnią gwarancję na zainstalowane kolektory 

słoneczne, zasobniki ciepłej wody użytkowej, grupy pompowe, sterowniki solarne, zespoły 

podtrzymania zasilania, materiały i urządzenia wykorzystane do montażu instalacji oraz na 

wykonane prace instalacyjne. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 
 

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do 28.09.2018 r. 

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia 
 

1.    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) dysponują przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

2008 nr 63, poz. 394 ze zm.); 

b) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z montażem 

kompletnych instalacji kolektorów słonecznych na minimum 20 nieruchomościach. 

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają środki finansowe 

lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.  

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp. 

4. Przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dotyczą Wykonawcy, w 

stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge


 
 

 

615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

5. Przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp dotyczą Wykonawcy, który 

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych. 

6. Przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp dotyczą Wykonawcy, który 

naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba 

że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

1. Do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia służą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 3a do SIWZ]; 

1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [wg załącznika nr 3b do SIWZ]; 

1.3 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których 

mowa w rozdziale IV pkt 1 lit. a SIWZ, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy 

dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 5 do SIWZ]; 

1.4 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę wraz z 

montażem kompletnych instalacji kolektorów słonecznych, określonych w rozdziale IV pkt 1 

lit. b SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 



 
 

 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert [wg załącznika nr 6 do SIWZ];  

1.5 informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 

w postępowaniu; 

1.6 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

1.7 zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 7 do 

SIWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, 

konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt 1.1 i 1.2. 

Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 

2 ustawy Pzp, przedstawiają na żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów w 

zakresie określonym w pkt 1.6. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej: 

4.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.6, składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

4.2 dokumenty, o których mowa w pkt 1.6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4.3 jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych w 

pkt 1.6 – zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. Oświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 



 
 

 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 1, 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. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 

1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu 

wykazania spełniania 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. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, 

Zamawiający przeliczy je na złote polskie. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na dzień: 

- wystawienia przez instytucję finansową dokumentu o posiadaniu środków finansowych na 

rachunku bankowym, lub o zdolności kredytowej,  

- zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. 

 

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert i zasad postępowania po otwarciu ofert 

 

1. Oferta musi zawierać: 

1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 

1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 3a  

do SIWZ]; 

1.3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [wg załącznika nr 3b do SIWZ]; 

1.4 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek 

cywilnych, konsorcjów); 

1.5 pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania kserokopii dokumentów za 

zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy); 

1.6 zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – 

wg załącznika nr 7 do SIWZ. 

2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [wg załącznika nr 4 do SIWZ]. Wraz ze 



 
 

 

złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Zamawiający, działając w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale V punktach 

1.3 – 1.6. 

5. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a 

ust. 2 ustawy Pzp, przedstawiają na żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych 

podmiotów w zakresie określonym w rozdziale V punktach 1.3 – 1.6.  

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników 

opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści 

z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze 

sposobem reprezentacji. 

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 

upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji 

określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy: 

9.1 oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 

9.2 dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

9.3 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy 

zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) lub przez osoby wymienione w pkt 9.5. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

9.4 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 

kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);  

9.5 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumentach rejestracyjnych 

(ewidencyjnych) Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w pkt 9.3, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w 

formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub 



 
 

 

osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego 

(ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

10. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób 

opisany w pkt 9 niniejszego rozdziału. 

11. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

ponumerowana kolejnymi numerami. 

12. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 

13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być 

parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka 

(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby ją sporządzającej). 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 

14.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z  2003 r., Nr 153, 

poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności; 

14.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na  formularzu 

ofertowym; 

14.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty; 

14.4 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp); 

14.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez 

Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez 

Zamawiającego; 

14.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą 

być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 

14.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie 

na poniższych zasadach:  

• osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek 

o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, 



 
 

 

• Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione. 

15. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy 

spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:  

15.1 ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument 

ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę 

konsorcjum); 

15.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie 

z pełnomocnikiem lub Wykonawcą wyznaczonym przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia do dokonywania rozliczeń w ich imieniu; 

15.3 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem 

umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 

złotych). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 103, poz. 1158 ze zm.).  

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 

Spółdzielczym w Siemiatyczach nr konta 17 8092 0001 0021 0034 2000 0030 z dopiskiem 

„WADIUM w postępowaniu ZPIN.271.4.2018”. 

4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - e, należy złożyć w formie 

oryginału w sekretariacie Zamawiającego w Milejczycach przy ul. Szkolnej 5. Prosimy nie 

załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 

5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 

Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z 

imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji 

(poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą lub po upływie terminu związania ofertą 

(jeżeli okoliczność stanowiąca podstawę do zatrzymania wadium zaistniała w okresie 

związania ofertą), zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 



 
 

 

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 

12.04.2018 r. do godz. 12:00. 

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego. 

8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z 

postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.  Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, 

gdy: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy 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. 

 

VIII. Termin związania ofertą  

 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w 

Milejczycach przy ul. Szkolnej 5 (SEKRETARIAT), w terminie najpóźniej do dnia 

12.04.2018 r. do godz. 12:00. 

1.1. Kopertę należy zaadresować jak niżej:  

Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce 

Oferta na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.04.2018 r. GODZ. 12:30 
 

1.2. Koperta powinna  być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy. 

1.3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Szkolnej 5 

w Milejczycach w dniu 12.04.2018 r. o godz. 12:30. 



 
 

 

2.1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

2.2. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

https://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/  informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, a także ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz 

informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i 

dokumentów  
 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest Pan Jerzy 

Iwanowiec, tel. 85 657 90 70, faks  85 657 90 83 e-mail: gmina@milejczyce.pl 

Informacje będą udzielane w godz. 800 – 1500 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

a) pisma należy przesyłać pod adres: Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce; 

b) faksy należy przesyłać pod numer: 85 657 90 83; 

c) listy elektroniczne należy przesyłać pod adres: gmina@milejczyce.pl 

Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek i uzupełnień oferty. 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż 05.04.2018 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ: 

5.1. dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ; 

5.2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

6. Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej: 

https://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/ 

 

 

XI. Zmiana i wycofywanie oferty 
 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 

poprawek, itp. przed terminem składania ofert. 



 
 

 

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie powiadomienia. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku i obejmować dostawę wraz z montażem wszystkich zestawów kolektorów 

słonecznych na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 

2. W cenie ofertowej powinny być zawarte cła, podatki i wszystkie inne należności 

publicznoprawne obciążające Wykonawcę. 

3. Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowaną przez 

siebie środków publicznych, tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu 

realizacji zamówienia - kwotę brutto zawierającą także podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów. Dokonując czynności oceny 

ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla porównania ofert doliczy do ceny ofertowej 

podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do 

uiszczenia podatku VAT w kraju, kwotę należnego podatku VAT oraz cła, obciążającego 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 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. 

 

XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu  

oceny ofert 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

A.  Cena ofertowa – 60% 

liczonym wg wzoru: 

                     Cmin 

   Cof =                                  x 60 pkt 

                      Cof bad 

 

gdzie: 

Cof bad   – cena ofertowa brutto badanej oferty,  

Cmin –   najniższa zaoferowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; 

B.  Okres oferowanej gwarancji – 25% 

Zamawiający oceniając oferty przyzna w przedmiotowym kryterium oceny ofert punkty wg 

poniższego schematu: 



 
 

 

a) Zamawiający wymaga zaoferowania na zainstalowane kolektory słoneczne minimum 5 – 

letniej gwarancji. Wykonawcy oferujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 5 lat uzyskają 

za każdy dodatkowy rok 2 punkty, ale maksymalnie 10 punktów (za 10 – letnią  i dłuższą 

gwarancję). 

b) Zamawiający wymaga zaoferowania na zainstalowane zasobniki ciepłej wody użytkowej 

minimum 5 – letniej gwarancji. Wykonawcy oferujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 5 

lat uzyskają za każdy dodatkowy rok 2 punkty, ale maksymalnie 10 punktów (za 10 – letnią  i 

dłuższą gwarancję). 

c) Zamawiający wymaga zaoferowania na wykonane prace instalacyjne minimum 5 – letniej 

gwarancji. Wykonawcy oferujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 5 lat uzyskają za każdy 

dodatkowy rok 1 punkt, ale maksymalnie 5 punktów (za 10 – letnią  i dłuższą gwarancję). 

 

C.  Czas usunięcia wad w okresie gwarancyjnym – 15% 

Zamawiający oceniając oferty przyzna w przedmiotowym kryterium oceny ofert punkty wg 

poniższego schematu: 

Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 14 – dniowego terminu na usunięcie wad 

zgłoszonych w okresie gwarancyjnym. Wykonawcy oferujący usunięcie wad zgłoszonych w 

okresie gwarancyjnym w terminie krótszym uzyskają niż 14 dni, uzyskają w przedmiotowym 

kryterium oceny ofert punkty wg poniższego schematu: 

 

Oferowany termin usunięcia wad w okresie 

gwarancyjnym: 
Ilość punktów: 

13 dni 2 punkty 

12 dni 4 punkty 

11 dni 6 punktów 

10 dni 8 punktów 

9 dni 10 punktów 

8 dni 12 punktów 

7 dni (i krócej niż 7 dni) 15 punktów 

 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu oferowanej gwarancji, 

Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną wymaganą gwarancję. Tacy Wykonawcy w 

kryterium oceny ofert „okres oferowanej gwarancji” uzyskają 0 punktów. 

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu na usunięcie wad 

zgłoszonych w okresie gwarancyjnym, Zamawiający przyjmie, że zaoferował termin 14 – 

dniowy. Tacy Wykonawcy w kryterium oceny ofert „czas usunięcia wad w okresie 

gwarancyjnym” uzyskają 0 punktów. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 

punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów 

przyznanych w kryterium oceny ofert „cena ofertowa”, kryterium oceny ofert „okres oferowanej 

gwarancji” oraz kryterium oceny ofert „czas usunięcia wad w okresie gwarancyjnym”. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 

punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 



 
 

 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi 

na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru i punktacją przyznaną  

złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert albo o unieważnieniu postępowania,  

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,  

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

- unieważnieniu postępowania.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej : https://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/ 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie 

dostarczyć Zamawiającemu: 

a) kosztorys cenowy, z podziałem na poszczególne grupy zestawów, w celu umożliwienia na 

etapie realizacji umowy dokonania płatności częściowej zgodnie z treścią § 4 ust. 6 – 7 wzoru 

umowy; 

b) aktualne ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 

300.000,00 zł; 

c) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą 

odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu. 

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, o którym mowa punkcie 3 lit. b 

niniejszego rozdziału, powinno obejmować co najmniej: 

- OC za szkody osobowe i rzeczowe zarówno w odniesieniu do rzeczywistej straty jaki i 

utraconych korzyści - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej; 

- OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa - limit 

odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej; 



 
 

 

- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy oraz dalszych 

podwykonawców (o ile będą zaangażowani przy realizacji przedmiotowego kontraktu) - limit 

odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej; 

- OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane 

przez  wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych 

czynności,  prac lub usług - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej; 

- OC za szkody w mieniu przyjętym do wykonania usługi - limit odpowiedzialności do pełnej 

sumy gwarancyjnej; 

- OC za szkody spowodowane przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu 

kodeksu karnego lub/i pod wpływem środka odurzającego - limit odpowiedzialności do pełnej 

sumy gwarancyjnej. 

5. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy 

może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania winien, przed 

zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto podanej w ofercie.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy.  

9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach nr konta: 17 8092 0001 0021 0034 

2000 0030. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno zawierać bezwarunkowe i 

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i 

zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego 

wynikających z zawartej Umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gmina Milejczyce) dodatkowych warunków 

(np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

Gminy Milejczyce, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu 

zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Gminy Milejczyce, albo 

żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia 

dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do 

występowania w imieniu Gminy Milejczyce z żądaniem zapłaty). 

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca - jeśli 

wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany 

jest  do przedłużenia jego ważności. 



 
 

 

14. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wartości całego 

zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 

zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 

należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej wartości zostanie 

zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. Okres 

rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji na wykonane prace budowlano – montażowe 

oraz instalacyjne.  

15. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

1. Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania 

i skargi na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g). 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

następujących czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 

postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec innych czynności niż określone powyżej wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

XVI. Lista załączników do SIWZ 

 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3a. 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3b. 

5. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4. 



 
 

 

6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 5. 

7. Wykaz wykonanych zamówień – Załącznik nr 6. 

8. Zobowiązanie podmiotu do oddania w dyspozycję Wykonawcy niezbędnych zasobów – 

Załącznik nr 7. 

9. Wzór umowy – Załącznik nr 8. 



 
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 

 

 

...................................................                                                                                       .....................................          
/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                                               /miejscowość i data/ 

tel./fax  ....................................................... .  

 e-mail  ........................................................ .  
 

OFERTA 
Do Gminy Milejczyce 

ul. Szkolna 5 

17-332 Milejczyce 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy 

Milejczyce (znak sprawy: ZPIN.271.4.2018), działając zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczamy iż:  

1. oferujemy zrealizowanie zamówienia obejmującego dostawę wraz z montażem 87 zestawów 

kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 87 budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Milejczyce za cenę ryczałtową .................. zł netto 

+ należny podatek VAT 8%, co daje .................. zł brutto słownie: 

................................................................................. zł.  

2. udzielamy: 

a) …… – letniej gwarancji na zainstalowane kolektory słonecznej (minimum 5 – letniej); 

b) …… – letniej gwarancji na zainstalowane zasobniki ciepłej wody użytkowej (minimum 5 – 

letniej); 

c) …… – letniej gwarancji na wykonane prace instalacyjne (minimum 5 – letniej); 

3. oferujemy .... – dniowy termin na usunięcie wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym; 

4. zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 28.09.2018 r.; 

5. wadium w wysokości 6.000,00 zł wnieśliśmy w formie .......................................; 

6. cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją zamówienia; 

7. zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami 

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

8. w przypadku wyboru najkorzystniejszej naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9. oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………. stronach; 

10. wszystkie informacje podane w ofercie oraz w oświadczeniach i dokumentach załączonych do 

oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji; 



 
 

 

11. w przypadku udzielenia nam zamówienia, przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto;  

12. jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej / nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem w 

rozumieniu ww. ustawy;* 

13. wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług: ____________________. (Wartość towaru/ 

usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ____________________ zł 

netto);* 

14. osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w SIWZ  

uprawnienia; 

15. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 30 dni od daty 

przedłożenia faktury, wystawionej na zasadach opisanych we wzorze umowy; 

16. zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:* 

a) ....................................................................... - ........................................................, 

                          (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres) 

b) ....................................................................... - ........................................................, 

                          (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres)   

c) ....................................................................... - .........................................................  

                           (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres) 

17. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

18. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

19. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

a) ................................................................................. 

b) ................................................................................. 

c) ................................................................................. 

d) ................................................................................. 

e) ................................................................................. 

f) ................................................................................. 

20. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:*** 

a) ............................................................................................... 

b) ............................................................................................... 

 

 
                                                                                             .........................................................   

                                             /podpis upełnomocnionego(ych) 

                             przedstawiciela(i) Wykonawcy/                                      



 
 

 

 

 Uwaga: 

  

* jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu 

lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”, 

** jeżeli dołączane są kopie dokumentów,  to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z  

oryginałem, 

*** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące 

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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Załącznik nr 3a do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

......................................                                                                                 
/pieczęć  Wykonawcy/                                                                                                             

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z 

montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce (znak sprawy: ZPIN.271.4.2018), 

oświadczam co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

rozdziale IV pkt 1 SIWZ. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

.........................................................  
    /podpis upełnomocnionego(ych) 

     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

 

a) ....................................................................... - ........................................................, 

                          (nazwa i adres podmiotu)                                                                       (zakres) 

b) ....................................................................... - ........................................................, 

                          (nazwa i adres podmiotu)                                                                       (zakres)   

c) ....................................................................... - .........................................................  

                           (nazwa i adres podmiotu)                                                                       (zakres) 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

.........................................................  
    /podpis upełnomocnionego(ych) 

     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 
.........................................................  
    /podpis upełnomocnionego(ych) 

     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3b do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

......................................                                                                                          
/pieczęć  Wykonawcy/                                                                                                               

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z 

montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce (znak sprawy: ZPIN.271.4.2018), 

oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,  

8  ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

.........................................................  
   /podpis upełnomocnionego(ych) 

     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

.........................................................  
   /podpis upełnomocnionego(ych) 

    przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………

… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

.........................................................  
    /podpis upełnomocnionego(ych) 

     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

.........................................................  
   /podpis upełnomocnionego(ych) 

    przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

 

 

......................................                                                                                  .....................................          
/pieczęć  Wykonawcy/                                                                                                              /miejscowość i data/ 

 

 

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………… 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

złożywszy ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem kolektorów 

słonecznych na terenie Gminy Milejczyce (znak sprawy: ZPIN.271.4.2018) oświadczam 

(oświadczamy) że: 

 

 

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 184) co następujące podmioty składające 

oferty w przedmiotowym postępowaniu: * 

1) …………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………. 

 

 

 
.........................................................  

/podpis upełnomocnionego(ych) 

przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 184) z żadnym z wykonawców 

składających oferty w przedmiotowym postępowaniu * 

 

  

 
.........................................................  

/podpis upełnomocnionego(ych) 

przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
 

UWAGA: 
* wypełnić tylko tą część oświadczenia, która dotyczy Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................ 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe 

(uprawnienia) 

Doświadczenie Wykształcenie 

Zakres 

wykonywanych 

czynności w 

ramach 

przedmiotowego 

zamówienia 

Podstawa do 

dysponowania przez 

Wykonawcę daną 

osobą (np. umowa o 

pracę umowa 

zlecenia, itp.) 

       

 

Uwaga: 

- w wykazie powinna być wskazana osoba, o której mowa w rozdziale IV pkt. 1 lit. a SIWZ, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych 

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.). 

 

 

 
 .........................................................   
  /podpis upełnomocnionego(ych) 

 przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt. 1 lit. b SIWZ 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................ 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia 
Termin 

wykonania zamówienia 

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz 

którego zamówienie zostało 

wykonane 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uwaga: 

- do wykazu należy dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).  

 

 
 

    
 .........................................................   

           /podpis upełnomocnionego(ych) 

        przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 7 do SIWZ    

 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 /nazwa i adres podmiotu, który udostępnia zasoby/ 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

podmiotu do oddania w dyspozycję Wykonawcy niezbędnych zasobów  
 

Dotyczy zasobu (zdolności): 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

              /wpisać zakres zasobów (zdolności)/ 

 

 

Zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy:  

 

………………………………………………………… w/w zasoby, 
 /wpisać nazwę Wykonawcy/ 

 

na okres wykonywania zamówienia pod nazwą „Dostawa wraz z montażem kolektorów 

słonecznych na terenie Gminy Milejczyce”: 

a) sposób wykorzystania zasobów będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

c) zrealizuję roboty budowlane/usługi do realizacji których wymagane są zdolności techniczne lub 

zawodowe (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe):  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

….………………………………………………………………… 

                                                                                        /data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Podmiotu/ 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór umowy 

 

 

UMOWA NR ………………………. 

 

zawarta w dniu ……………………………………. w Milejczycach pomiędzy: 

 

Gminą Milejczyce z siedzibą w Milejczycach przy ul. Szkolnej 5, 17-332 Milejczyce, REGON 

……………………….,  NIP ……………………….,  reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………….  

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

………………………………………………………………….., reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie 

przeprowadzonego postępowania w przetargu nieograniczonego znak sprawy: ZPIN.271.4.2018, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest 

wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na 

terenie Gminy Milejczyce”. 

2. Zadanie określone w ust. 1 obejmuje dostawę wraz z montażem 36 zestawów kolektorów 

słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 36 budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Milejczyce. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na podstawie projektu pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 

mieszkańców Gminy Milejczyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 

Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju 

lokalnego Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-

0068/17.  

2. W ramach zadania wskazanego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej 

realizacji zadania polegającej na  dostawie i montażu kompletnych zestawów na 

nieruchomościach położonych na terenie Gminy Milejczyce, w tym również do wpięcia tych 

zestawów do instalacji wewnętrznych i dokonania rozruchu całej instalacji wraz z instruktażem 

dla użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego i zamontowanego zestawu. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw oraz prac montażowych zobowiązany będzie w 

terminie 7 dni od podpisania umowy rozpocząć oględziny każdej nieruchomości wraz z 

ustaleniem warunków technicznych usytuowania instalacji a także terminu realizacji. 
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Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin z właścicielem nieruchomości przy udziale 

przedstawiciela Gminy Milejczyce. 

4. W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 

Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania wypracowany w wyniku oględzin i ustaleń z 

mieszkańcami, celem jego zaakceptowania. 

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w zakresie i sposób zgodny z 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ oraz 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

6. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany będzie do przeprowadzania bezpłatnego serwisu 

zamontowanych zestawów w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej w ofercie. Zakres 

prowadzenia serwisu zawierać będzie wszystkie czynności związane z okresowymi 

przeglądami instalacji, w tym również dojazd i wymianę niezbędnych elementów w celu 

zachowania okresu gwarancyjnego. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca 

zobowiązany będzie również do wymiany płynu solarnego, zwłaszcza w ostatnim roku trwania 

okresu gwarancyjnego. 

7. Wykonawca dostarczy użytkownikom instalacji jej schemat, opis działania, instrukcje 

użytkowania i konserwacji, wykaz zamontowanych urządzeń oraz przeszkoli w zakresie jej 

prawidłowego użytkowania oraz postępowania na wypadek wykrycia awarii. 

 

§ 2 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji przedsięwzięcia; 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach; 

2) zapewnienia przy montażu zestawów odpowiedniego nadzoru technicznego oraz 

pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowego wykonania robót; 

3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego własność, materiały i 

urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie oraz 

odpowiednim certyfikatom; 

4) uzyskiwania każdorazowo akceptacji materiałów, urządzeń itp., które zamierza zastosować, 

na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę 

niezaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, urządzeń itp., Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego zobowiązany zostanie do ich usunięcia na własny koszt; 

5) przedstawienia do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem wszystkich materiałów i 

urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów do obrotu i 

stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności z odpowiednimi 

normami, deklaracje zgodności etc.); 

6) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną każdego używanego 

wyrobu; 
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7) oznakowania zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zainstalowanych zestawów 

solarnych (zasobnik, panele, sterownik); 

8) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy; 

9) przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 

umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania umowy; 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywanych prac i miejsc składowania 

materiałów; 

11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia; 

12) utrzymania porządku podczas prac na każdej nieruchomości oraz usuwania na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie; 

13) uporządkowania terenu nieruchomości po zakończeniu prac, w tym dokonania na własny 

koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów terenu, budynków lub instalacji; 

14) dokonania na własny koszt odbiorów technicznych i niezbędnych badań, pomiarów i 

sprawdzeń potwierdzonych protokołami; 

15) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji i ich utylizacja; 

16) wykonania dokumentacji powykonawczej oraz udokumentowania osiągnięcia założonego 

efektu ekologicznego w projekcie. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 28.09.2018 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy: 

a) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z 

tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 

300.000,00 zł; 

b) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą 

odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia,                             

o którym mowa w ust. 2, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym  czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, o którym mowa w ust. 2 lit. a, 

powinno obejmować co najmniej: 

- OC za szkody osobowe i rzeczowe zarówno w odniesieniu do rzeczywistej straty jaki i 

utraconych korzyści - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej; 

- OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa - limit 

odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej; 
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- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy oraz dalszych 

podwykonawców (o ile będą zaangażowani przy realizacji przedmiotowego kontraktu) - 

limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej; 

- OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane 

przez  wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych 

czynności,  prac lub usług - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej; 

- OC za szkody w mieniu przyjętym do wykonania usługi - limit odpowiedzialności do pełnej 

sumy gwarancyjnej; 

- OC za szkody spowodowane przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości w 

rozumieniu kodeksu karnego lub/i pod wpływem środka odurzającego - limit 

odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

.................. zł netto + należny podatek VAT 8%, co daje .................. zł brutto, słownie: 

................................................................................. zł. 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT po wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych dostaw – 

sporządzony zgodnie z postanowieniami  § 5. 

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w 

………………………………………… o nr ………………………………………………., w 

terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Błędnie wystawiona 

faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu 

dostarczenia poprawionej faktury. 

5. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania jednokrotnej płatności częściowej za 

zrealizowany zakres zamówienia (wykonane kompletne instalacje) jedną fakturą częściową do 

kwoty nie przekraczającej 30% wartości umowy brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wraz z 

kosztorysem powykonawczym. Do procedury odbioru częściowego stosuje się odpowiednio 

zapisy § 5 umowy. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 5 

1. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego, po zakończeniu przedmiotu umowy. 

2. Po zakończeniu przedmiotu umowy wymienionego w § 2 niniejszej umowy i uporządkowaniu 

terenu przedsięwzięcia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru 

zadania.  

3. Przy zawiadomieniu, o którym mowa wyżej Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez inspektora nadzoru, 
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2) deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie 

zastosowanych materiałów i urządzeń, 

3) Protokoły prób szczelności i pomiarów, 

4) Protokoły z uruchomienia zainstalowanych zestawów przy udziale właścicieli 

nieruchomości, 

5) Protokoły z przeprowadzonego szkolenia z obsługi instalacji podpisane przez użytkownika, 

6) Instrukcje obsługi instalacji. 

4. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

5. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia procedury odbioru. 

6. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem  

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

8. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynności 

odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

9. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonane dostawy. 

 

§ 6 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie  …………………………  

2. Przedstawicielem Zamawiającego (koordynatorem) będzie ……………………………….. 

3. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie ……………………………………. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o robotach zanikających 

lub robotach ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie. 

5. O wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektor Nadzoru zawiadamia niezwłocznie 

Wykonawcę. 

6. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem 

Nadzoru. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte 

niezwłocznie. 

7. Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru. 

8. Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań odpowiadających 

obowiązującym normom i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom jakich będzie 

wymagał Inspektor Nadzoru. Wszelkie próbki, wyniki, atesty itp. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć na własny koszt. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



 
 

SIWZ  na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce 

 Strona 34  

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie 

użytkowania, lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po 

dniu wyznaczonym na usuniecie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada  

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za nieprzedstawienie Zamawiającemu do uprzedniej akceptacji zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 4 

materiałów i urządzeń, które Wykonawca zamierza zastosować, w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek; 

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu - na jego wezwanie, o którym mowa w § 3 ust. 3, 

dokumentu poświadczającego, że Wykonawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w § 3 

ust. 2 - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawarciu umowy ubezpieczenia wymaganego w § 3 ust. 2. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób 

trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a) …… – letniej gwarancji na zainstalowane kolektory słoneczne; 

b) …… – letniej gwarancji na zainstalowane zasobniki ciepłej wody użytkowej; 

c) 5 – letniej gwarancji na grupy pompowe, sterowniki solarne, zespoły podtrzymania zasilania, 

materiały i urządzenia wykorzystane do montażu instalacji (nie wymienione w pozostałych 

podpunktach); 

d) …… – letniej gwarancji na wykonane prace instalacyjne. 

2. Terminy gwarancji określone w ust. 1 biegną od daty podpisania przez Zamawiającego i 

Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

3. Strony rozszerzają rękojmię za wady w przedmiocie umowy w ten sposób, że Zamawiający 

będzie uprawniony do występowania z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi, aż do 

zakończenia udzielonego okresu gwarancyjnego. 
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4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od 

dnia ich ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w terminie do .... dni od dnia zgłoszenia. 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia stosownych działań w ciągu 72 godzin od momentu 

zgłoszenia awarii. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich usuniecie, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

7. Fakt usunięcia wady lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z 

Użytkownikiem przedmiotu zamówienia protokole. Kopię protokołu każdorazowo Wykonawca 

dostarcza Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty usunięcia usterki lub wady. 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy – Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn 

zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z jego działaniem lub 

zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tj. wad i uszkodzeń spowodowanych 

siłami wyższymi (pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.), niewłaściwym użytkowaniem, bądź 

nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, wad powstałych w wyniku napraw i przeróbek 

przez osoby nieuprawnione, itp. 

9. Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki 

elementów zamówienia, wycieków płynu z kolektora, nieszczelności na połączeniach na dachu i 

na włączeniu, zacieki na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu – 

zawsze uruchamiają gwarancję Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy  w wysokości  5% wynagrodzenia ofertowego wartości przedmiotu (ceny 

ofertowej  brutto), co stanowi kwotę …………………… w formie 

………………………………… 

2. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno zawierać bezwarunkowe i 

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i 

zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego 

wynikających z zawartej Umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gmina Milejczyce) dodatkowych 

warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego 

rachunek Gminy Milejczyce, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone 

na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Gminy 

Milejczyce, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) 

albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego 

umocowanie osób do występowania w imieniu Gminy Milejczyce z żądaniem zapłaty). 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca - jeśli 

wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany 

jest do przedłużenia jego ważności na okres niezbędny do realizacji umowy po zmianie terminu. 



 
 

SIWZ  na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce 

 Strona 36  

5. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wartości całego 

zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 

zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 

należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej wartości zostanie 

zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. Okres 

rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji na wykonane prace budowlano – montażowe 

oraz instalacyjne. 

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

7. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia i odmowy usunięcia wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego zabezpieczenie będzie wykorzystane przez Zamawiającego 

do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia i gwarancji jakości. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i będą 

dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 144 ust. 1 Pzp. 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 przewiduje możliwość, niżej określonych, 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiana terminu realizacji: 

a) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót oraz zachowania właściwej technologii wykonania robót; 

b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia; 

c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

d) w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; 

e) w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy; 

2) zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron, roboty zamienne, 

zmiana lokalizacji dostawy i montażu instalacji) – za wspólną zgodą Stron; 

3) zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest 

dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w 

chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części robót, 

objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub niemożliwe. Zmniejszenie zakresu 

świadczeń związane będzie  ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego. 

4) zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest 

dopuszczalna, w przypadku rezygnacji mieszkańców z dostawy i montażu zestawu instalacji   

na nieruchomości. Zmniejszenie zakresu świadczeń związane będzie  ze zmniejszeniem 

wynagrodzenia umownego. 

5) zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest 

dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie 
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dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania 

powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego; 

b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac 

jest niemożliwe wykonanie danego zadania w całości. 

3. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (w takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, obliczonego 

stosownie do wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1); 

2) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z właściwymi przepisami KC, 

w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

3. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością 

Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i 

pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z powodu 

naruszenia umowy przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia; 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba 

że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i 

inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót wg stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy  nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada; 

5) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

6. Poza okolicznościami określonymi w ust.1-5 Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od 

realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy 

powodujące utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku nieotrzymania bądź wstrzymania dofinansowania z RPOWP na lata 2014-2020. 

9. W przypadku bezpodstawowego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź niewykonania 

przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w § 3 niniejszej umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych z tego powodu przez Zamawiającego, przede 

wszystkim zaś do zwrotu utraconego dofinansowania pochodzącego ze środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 12 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujące zakresy prac, które zostały określone w 

ofercie przetargowej: …………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 

4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wskazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu,  Wykonawca jest zobowiązany 

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. 
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5. Zamawiający przed wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy będzie żądać potwierdzeń zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu 

należności względem niego.  

6. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego 

wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia aż do momentu 

otrzymania potwierdzenia, że Wykonawca zapłacił należne wynagrodzenie Podwykonawcy. 

 

§ 13 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ; 

b) wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego 

polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma 

obowiązek ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia  w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, 

względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do 

wystąpienia na drogę sądową. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

                    ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA    


