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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice 

Tel.: +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego  

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3 ust. 2 ustawy Pzp¹ w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., zgodnie  

z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia obejmującego 

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.  

 

„Budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do  

99,99 KW, wraz z budową zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 

1822, 1823, obr.0001 Krzeszowice, j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” 

znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 5/TO/2022/A 
 

 

 

Specyfikację zatwierdzam: 

 

         Prezes Zarządu 

 

      Data; 19.05.2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swz zawiera: 

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 

Część II Wzory Oferty i załączników 

Część III Projekt (wzór) umowy 

¹ - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129. .), zwana dalej Pzp 
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Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 

Spis treści 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Rozdział 3. Kod CPV i opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z wykonawcami. 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 

Rozdział 9. Termin związania ofertą. 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział 14. Badanie i ocena ofert  

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu w celi 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 

od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Rozdział 18. Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Rozdział 19. Oświadczenie Zamawiającego 

 

Część I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice Tel.: +48 12 282 15 

12, +48 12 282 13 20 email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

NIP: 676-10-15-716, REGON 350789290, KRS 0000135010, BDO 000011550 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. na 

podst. Dział III, Rozdział 3, Podrozdział II Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
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budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. (zwany dalej w skrócie „Regulaminem”)  

w trybie przetargu ofertowego, w związku z ustawowym wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice. 

2. Specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie „swz”) stanowi wraz projektem budowlanym 

(zwana dalej w skrócie „dokumentacją”) będącym załącznikiem do części I swz  

i załącznikami, kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego 

prowadzenia postępowania.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą swz zastosowanie mają właściwe przepisy określone  

w Regulaminie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Rozdział 3. Kody CPV i opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Kody CPV (wspólny słownik zamówień): 

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne, 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

45000000-7 Roboty budowalne, 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia, 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego, 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne, 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71314100-3 Usługi elektryczne 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 

2. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia wykonanie wszystkich czynności 

umożliwiających i mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o przepisy prawa 

budowlanego, normy,  w tym także:  

2.1 Roboty organizacyjne w zakresie przygotowania zaplecza budowy. 

2.2 Roboty przygotowawcze w tym  urządzenie, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. 

2.3 Roboty ziemne (instalacje pomiędzy obiektami należy prowadzić pod ziemią).   

2.4 Budowę instalacji fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacją elektryczną, 

automatyką i podłączeniem do sieci energetycznej zgodnie z dokumentacją. 

2.5 Roboty montażowe. 

2.6 Zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, rozruchów,  testów itp. niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

2.7 Przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat 

technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań, itp.) w robotach budowlanych, 

materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, a także 

dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71320000-7
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2.8 Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, demontaż ewentualnych obiektów 

tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 

2.9 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

2.10  Uzyskanie niezbędnych uzgodnień (ppoż., inne – jeśli dotyczy) 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków w Krzeszowice zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją pn. „Wykonanie robót budowlanych 

polegających na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 kW, 

wraz z budową zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823 obr.0001 

Krzeszowice, j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” 

3.1  Zakres przedmiotu zamówienia. 

3.1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje;  

• Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp w ilości 216 sztuk. Zamawiający 

dopuszcza moduły fotowoltaiczne o innej mocy, przy zachowaniu przewidzianej  

w projekcie ilości, z zachowaniem warunku mocy całkowitej DC w zakresie od 98,28 kWp 

do 99,96 kWp. 

• Dostawę i montaż falowników fotowoltaicznych o mocy 25 kW w ilości 2 sztuki oraz 20 kW  

w ilości 2 sztuki na konstrukcji bezpośrednio pod modułami fotowoltaicznymi. 

• Dostawę i montaż prefabrykowanej rozdzielnicy niskiego napięcia. 

• Dostawę i montaż kabli niskiego napięcia AC pomiędzy: 

o falownikami, a rozdzielnicą niskiego napięcia oraz między rozdzielnicą a budynkiem 

energetycznym. 

Kable będą ułożone bezpośrednio w ziemi oraz w istniejącej kanalizacji kablowej. 

• Dostawę i montaż kabli niskiego napięcia DC pomiędzy modułami fotowoltaicznymi,  

a falownikami. 

• Okablowanie strukturalne. 

• Konstrukcję wsporczą.  

Zamawiający, zgodnie z kartą nadzoru autorskiego z dnia 16.05.2022r. dopuszcza złożenie 

wyceny w ofercie do zamówienia zgodnie z rozwiązaniami technicznymi zawartymi w 

powyższej karcie. W miejsce konstrukcji fundamentów żelbetonowych opisanych i 

zaprojektowanych w dokumentacji dopuszcza się płyty drogowe, zgodne z kartą nadzoru 

autorskiego.  

 

Zamawiający dopuszcza konstrukcję wsporczą, do montażu paneli fotowoltaicznych 

ustandaryzowaną, spełniającą parametry konstrukcji przedstawionej w projekcie, pod 

warunkiem przygotowania projektu technicznego wraz ze stosownymi obliczeniami 

statycznymi przez projektanta w branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego 

stosowne uprawnienia (jeżeli zajdzie taka potrzeba należy sporządzić projekt budowlany 

zamienny)   

Oferta może zawierać wycenę tylko jednego rozwiązania technicznego konstrukcji.  

Zamawiający dokona stosownej weryfikacji przedstawionych dokumentów na etapie 

prowadzonego postępowania. 

• Uziemienie konstrukcji wsporczej. 

• Niezbędne badania, rozruchy,  testy 

• Wykonanie  inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej. 
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3.2 Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach stanowiących 

załączniki do niniejszej swz oraz umowy: 

a) Decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 29.12.2021r. nr AB.V.1.1404.2021. zatwierdzającej projekt 

zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na 

budowę, zadania inwestycyjnego: „Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu 

urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 kW, wraz z budową 

zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823 obr.0001 Krzeszowice, j. e. 

120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” 

b) Projekcie architektoniczno – budowlanym 

1) Fotowoltaika_Krzeszowice_opis techniczny_pzt+pab.pdf 

2) Rysunek a1.pdf 

3) Rysunek a2.pdf 

4) Opinia geotechniczna.pdf 

c) Projekcie technicznym -  branża elektryczna 

1) Opis techniczny_elektryka.pdf 

2) Schemat ideowy.pdf 

3) Instalacja odgromowa.pdf 

4) Warunki przyłączenia.pdf 

5) Tauron - uzgodnienie.pdf 

d) Projekcie technicznym - branża konstrukcyjna 

1) Branża konstrukcyjna. 

2) Karta nadzoru autorskiego z dnia 16.05.2022 wraz z oświadczeniem o zmianie nieistotnej. 

e) Przedmiarze robót, stanowiącym wyłącznie dokument poglądowy. 

Zamawiający zastrzega, iż ilość prac podana w przedmiarze robót, jest określona szacunkowo przy 

dołożeniu maksymalnej staranności, co wykonawca opierając się na swoim doświadczeniu winien 

uwzględnić po analizie pozostałych dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji projektowej.  

Zamawiający informuje, że w związku z kartą nadzoru autorskiego z dnia 16.05.2022r., 

pozwalającą na alternatywny sposób posadowienia konstrukcji, przedmiar robót  dotyczy 

tylko posadowienia konstrukcji wsporczej na stopach fundamentowych żelbetonowych. 
 

3.3  Mogą być zastosowane wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania, świadectwo kwalifikacji oznaczone znakiem jakości lub znakiem 

bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione podmioty kwalifikujące.  

3.4  Materiały i technologie stosowane do wykonania prac muszą odpowiadać zaleceniom  

i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji i spełniać postawione w niej wymagania techniczne, 

normowe i estetyczne, posiadać stosowane atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3.5 Wskazany przedmiot zamówienia obejmuje maksymalny zakres zamówienia, który na etapie realizacji 

może zostać dostosowany do nieistotnych zmian projektowych w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowalnego. 

3.6 Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z uwzględnieniem wszystkich kosztów i nakładów 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.  

3.7 Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami „Prawo budowlane” 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351) i innymi aktami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, 

w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 
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a) przestrzegania ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, regulaminu utrzymania porządku 

i czystości w Gminie Krzeszowice, 

b) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 

wyższej, 

3.8 Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym 

zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i 

szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania 

wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym 

do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. 

3.9 Wykonawca zobowiązany jest do: 

- zdobycia niezbędnych informacji w związku z przygotowaniem oferty, 

- sprawdzenia celem weryfikacji dokumentów przetargowych oraz poinformowania o istotnych błędach 

i przeoczeniach Zamawiającego bez zbędnej zwłoki.   

3.10  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń „równoważnych”  

z opisywanymi w przedmiocie zamówienia oraz dokumentacji projektowej, jednakże pod warunkiem 

wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego takiego rozwiązania, materiału lub urządzenia.  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, w szczególności gdy: 

a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, 

b) poprawią parametry techniczne przedmiotu zamówienia, 

c) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

3.11 Wykonawca proponujący inne rozwiązania, urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są one 

„równoważne” jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte 

atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz 

stosowania w budownictwie. Kalkulowane przez Wykonawców w ofercie rozwiązania, urządzenia i 

materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i opisie przedmiotu zamówienia. 

3.12 W przypadku woli zastosowania przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń „równoważnych”, należy 

dokumenty udawadniające równoważność złożyć do Zamawiającego przed rozpoczęciem prac 

i uzyskać akceptację Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 3.12.  

3.13 Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz 

sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów. 

3.14 Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej,  

a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  

3.15 Wykonawca będzie zobowiązany odbudować uszkodzoną nawierzchnię i inne elementy infrastruktury 

technicznej w ramach wykonywanego zakresu zadania zgodnie z umową, w związku  

z tym należy w cenie oferty przewidzieć dodatkowe koszty z tym związane. 

3.16 Należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyżowań z istniejącymi uzbrojeniem pod 

nadzorem użytkowania danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami 

branżowymi. 

3.17 Wymaga się, aby Wykonawca posiadał umowę na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji 

umowy. Wynikające z tego tytułu koszty spoczywają na Wykonawcy. 

3.18 Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy wykonania robót zgodnie z terminami 

określonymi w Rozdziale 4 w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, 
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3.19 Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z swz i złożył ofertę zgodnie z wymaganiami. 

3.20 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.21 Zgodnie z swz  oraz w odpowiedzi na potrzeby Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji 

zamówienie zapewnia; 

a) wykonanie każdego rodzaju robót zgodnie z przyjętym standardem,  

b) o odpowiednich zasobach ludzkich oraz sprzętu technicznego gwarantującego wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

c) dostawę materiałów budowlanych i innych oraz urządzeń zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji, 

d) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu na dzień końcowego odbioru robót budowlanych; 

certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności na użyte materiały, kart gwarancyjnych, instrukcji 

obsługi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych oraz zabudowanych urządzeń w języku 

polskim (jeśli dotyczy) oraz innych wskazanych pkt. 3 swz oraz umowie. 

3.22 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszelkich kosztów, opłat i nakładów 

niezbędnych dla zrealizowania kompletnego przedmiotu zamówienia.  

3.23 Materiały pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia przy pomocy których określone zostały minimalne parametry 

materiałów/urządzeń. Zamawiający dopuszcza dostarczenie innych materiałów, o ile są z nimi 

równoważne tj. posiadają parametry nie gorsze od materiałów/urządzeń wskazanych w 

projekcie. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 

4.1 Termin wykonania całości zamówienia: do 27.09.2022 r. tj. opracowanie wniosku wraz  

z odpowiednią dokumentacją oraz  pozyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie  

4.2 Terminy częściowe: do 01.09.2022.r -  włączenie się do sieci energetycznej tj. wykonanie kompletnej 

instalacji oraz jej uruchomienie, złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci 

Dystrybucji. 

Za termin częściowy zamówienia należy rozumieć termin podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

który może nastąpić po wykonaniu Przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy. 

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

5.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie § 15 Regulaminu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który: 

a) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia  

b) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zamówienia, jeżeli szkoda został stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 

3 lat przed wszczęciem postępowania 

c)  złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

d) nie wniósł wadium, w sytuacji, gdy było ono wymagane, w tym również na przedłużony okres 

związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą 

e)  w stosunku, do którego otwarto likwidację, postępowanie sanacyjne, restrukturyzacyjne lub 

układowe lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzany prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
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5.2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu określone w § 16 Regulaminu i dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: 

• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300.000,00 zł (słownie: 

trzysta tysięcy zł), udokumentowane informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, w okresie nie wcześniejszym niż 2 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

• posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 500.000,00 zł. (słownie: 

pięćset tysięcy zł); 

• zyskiem z działalności podstawowej w 2 latach poprzedzających złożenie oferty (lata 2020 i 2021 r).  

b)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: 

• nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty 

polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 70 kWp każda.  

•  dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotu zamówienia jedną osobą posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 

doświadczeniem zawodowym: 

- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 

robót przy wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) inwestycji, każda obejmująca roboty z zakresie sieci 

lub instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych, których wartość wynosiła, co 

najmniej 200 000 złotych (netto) 

• dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotu zamówienia jedną osobą posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

budowlano – konstrukcyjnej. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia przy udziale 

Podwykonawców tylko w zakresie robót konstrukcyjnych. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, 

Wykonawca obowiązany jest wskazać na druku oferty część zamówienia, której wykonanie powierzy 

Podwykonawcom. Wykonawca nie może powierzyć całości wykonania prac podwykonawcy. 

Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1  Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu składa: 

6.1.1 Ofertę (załącznik nr 1 i 1A) 

6.1.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 2) oraz dokument potwierdzający zysk z działalności podstawowej w 2 latach 

poprzedzających złożenie oferty (lata 2020 i 2021 r). 

6.1.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia na podstawie 

 (załącznik nr 3 - oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).  
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6.1.4 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty 

polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 70 kWp każda wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane wraz referencjami (załącznik nr 4). 

6.1.5 Wykaz osób, wraz z dokumentami (kopia uprawnień budowlanych wraz z aktualną przynależnością 

do stosownej izby budownictwa), skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

(załącznik nr 5). Spełnienie warunku opisanego w rozdziale 5 pkt 5.2 b) 

6.1.6 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 500.000,00 

zł. (słownie: pięćset tysięcy zł) 

6.1.7 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 

300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł), w okresie nie wcześniejszym niż 2 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności. 

6.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.3 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców; oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 6.1.2 i 6.1.3 niniejszej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. 

6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu (w tym do podpisania oferty) oraz zawarcia umowy  

o zamówienie publiczne. Korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać 

się na piśmie. 

7.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie lub drogą elektroniczną,  

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania) 

dla których przewidziano tylko formę pisemną. 
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7.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację 

drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 

 

8.1  Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

8.2  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ustawy Pzp. 

8.3 Wadium może być wniesione w następujących formach: 

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 30 1240 4155 1111 0010 2661 1094 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 310, 836 i 1572).. 

8.4 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub innego, wyżej wymienionego, gwarancji 

bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego  

do dnia określonego w pkt. 11.1. w Sekretariacie - pok. nr 6 z dopiskiem na kopercie „Wadium na 

zadanie pod nazwą - „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków w 

Krzeszowicach”  

8.5 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7  

pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,  

w postaci elektronicznej. 

8.6 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym 

terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

8.7 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

8.8 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, w terminach określonych w art. 98 ustawy Pzp.  

8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zmawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

8.10 Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w swz zostanie wykluczony  

z postępowania. 

8.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio 

do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp lub art. 128 ust. 

1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy 

Pzp lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 

2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej;  

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
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Rozdział 9. Termin związania ofertą. 

9.1. Termin związania ofertą upływa z dniem 01.07.2022 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania oferty. 

10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

10.2 Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w swz. 

10.3 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką. 

10.4 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

10.5 Kompletna Oferta musi zawierać: 

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego swz 

wraz z załącznikiem nr 1a (Tabela ceny ryczałtowej).  

2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

4) Załączniki oraz inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 niniejszego swz. 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia odrębnie dla każdego z Wykonawców. 

10.6  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz  

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę posiadającą 

pełnomocnictwo do reprezentowania firmy. 

10.7 Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych 

do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEiDG) to 

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

10.8 Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie; 



12 

 

 

 

a) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentów 

(ewidencyjnych lub rejestrowych) Wykonawcy, zgodnie z określeniem reprezentacji w tych 

dokumentach lub 

b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poświadczonej notarialnie. 

10.8 W przypadku pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj oraz zakres pełnomocnictwa właściwy 

do odpowiednich czynności.  

10.9 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.10 Zaleca się wykorzystanie formularzy/ wzorów załączników przekazanych przez Zamawiającego. 

10.11 Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że 

będą identyczne co do treści z formularzami/wzorami załączników. 

10.12 Oferty Wykonawców, którzy dołączą załączniki o innej treści niż określone w swz zostaną 

odrzucone. 

10.13 Każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana przez 

osobę/y podpisującą/e ofertę, a całość zszyta trwale celem uniemożliwienia jej przypadkowego 

zdekompletowania. 

10.14 Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

10.15  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

10.16  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

10.17 Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać w osobnym 

dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej oferty. 

10.18 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.19 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz 

wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie swz. Zapytania należy przesyłać na adres 

mailowy sekretariat@wikkrzeszowice.pl lub pocztą. 

10.20 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronach internetowych 

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice i www.wikkrzeszowice.pl 

10.21 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmienić specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

każdego ze znanych uczestników postępowania oraz zamieści informacje o zmianie na stronach 

internetowych https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice i www.wikkrzeszowice.pl 

10.22 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano swz oraz na stronie internetowej. 
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10.23 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia  

w określonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku, gdy wykonawca nie złożył 

wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożył oświadczenia, dokumenty lub 

pełnomocnictwa, ale zawierające błędy. W przypadku braku uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może ofertę odrzucić. W przypadku jednak w którym po dokonaniu uzupełnień oferta 

nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, może on według swojego wyboru ofertę odrzucić lub 

zażądać kolejnych wyjaśnień. 

10.24 Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są:  

             Leszek Słota - w sprawach zamówień publicznych nr tel. 12 282 13 20 wew. 534 

             Wojciech Walczowski – w sprawach technicznych nr tel. 12 282 04 82  

  (e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl) 

 

 

 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce)  

w Sekretariacie Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 

Krzeszowice - do dnia 02.06.2022 r., do godz. 10:00 lub przesłać przesyłką pocztową, kurierską   

z potwierdzeniem doręczenia. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Nazwa i adres Wykonawcy:    

 

 

 

Inwestor 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice.  

OFERTA na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków  

w Krzeszowicach”  

Nie otwierać przed dniem 02.06.2022 r. przed godz. 10:15. 

 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.2 Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany pod jakim 

numerem została zarejestrowana jego oferta. 

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

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. 

11.4 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod którym 

została zarejestrowana oferta. 

11.5 Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 

11.6 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 

 z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

11.7 Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
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11.8 Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.06.2022 r . po godz. 10:15, w sali konferencyjnej pok. nr 7  

w siedzibie Zamawiającego. 

11.9 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

11.10 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje informacje, o których mowa w art. 222 ustawy Pzp. 

11.11 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach internetowych 

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice i www.wikkrzeszowice.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi zawartych w ofertach. 

11.12 Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne  

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W zakresie przedmiotu oraz sposób utajnienia Zamawiający będzie 

stosował przepisy ustawy Pzp. 

11.13 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

11.14 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

           o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne. 

 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

12.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w formularzu ofertowym 

sporządzonym wg. załącznika nr 1 do swz  na podstawie sporządzonego podsumowania tabeli  cen 

ryczałtowych (załącznik nr 1A). 

12.2 Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i nakłady związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, swz i opisem przedmiotu 

zamówienia oraz wzorem umowy. 

12.3 Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty towarzyszące związane z realizacją 

określonego w dokumentacji przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia 

12.4 Ceny muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg zasady – 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

12.5 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

12.6 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów  

i urządzeń składających się na przedmiot zamówienia. 

12.7 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty 
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będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując 

wartość bez kwoty podatku. 

 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami: 

a. Cena ofertowa - 70% 

b. Gwarancja jakości i rękojmia – 30% 

13.2 Ocena punktowa kryterium cena ofertowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

        Pc = (Cn / Cb) x 100 x waga kryterium (70%) 

        gdzie:  

        Pc – punkty dla badanej oferty w kryterium cena; 

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert; 

Cb – cena badanej (rozpatrywanej) oferty. 

        Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) 

ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium, czyli 70 pkt. 

        Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

        Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów. 

13.3  Ocena punktowa kryterium gwarancja jakości i rękojmia dokonana zostaną w następujący sposób: 

- udzielenie 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi– 10 pkt 

- udzielenie 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi – 20 pkt 

- udzielenie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi – 30 pkt 

 

UWAGA! Zamawiający określa, że minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia 

protokolarnego bezusterkowego odebrania robót, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi 

może wynosić 60 miesięcy od dnia bezusterkowego protokolarnego odebrania robót. 

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, oferta 

zostanie odrzucona. 

W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi dłużnego niż 60 miesiące, wykonawcy zostaną 

naliczone punkty jak w przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy. 

13.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w  dwóch wyżej 

wskazanych kryteriach. 

 

Rozdział 14. Badanie i ocena ofert  

14.1 W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą oraz wprowadzanie jakichkolwiek zamian w treści oferty z zastrzeżeniem 

pkt. 14.4. 

14.2 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń  

i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub stosownych pełnomocnictw albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe 

pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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14.3 W przypadku gdy cena ofertowa będzie niższa o ponad 40% od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył 

na realizację zamówienia, bądź będzie niższa o 40 % od średniej cen pozostałych ofert, Zamawiający 

może podjąć czynności zmierzające do wyjaśnienia czy Oferta zawiera rażąco niską cenę. 

14.4 Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

14.5 Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów wskazanych w art.124 ustawy Pzp. 

14.6 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste poprawki pisarskie, omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze SWZ niepowodujące istotnych zamian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.7 Zamawiający ustala następujący tryb poprawiania omyłek rachunkowych:  

w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia sektorowego albo jego część 

(cena ryczałtowa) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 

obliczenia; 

a) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie  

b) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

c) Zamawiający przyjmie, że w Formularzu Ofertowym prawidłowo podano cenę netto.  

d) błędne obliczenie wysokości podatku od towarów i usług podlega poprawie jako oczywista 

omyłka. 

 

14.8 Ocena zgodności oferty z treścią swz przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie zostały dołączone do oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do 

warunków określonych w swz. 

14.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń.  

 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych 

kryteriów wyboru. 

15.2 Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie 

www.wikkrzeszowice.pl 

15.3 Językiem kontaktu jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między 

Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji zamówienia odbywać się będą w języku 

polskim. 

15.4 Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

15.5 Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

15.6 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zgodnie z zapisami Rozdziału 16 niniejszej specyfikacji. 
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15.7 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

15.8 Zawarcie umowy nastąpi wg. wzoru Zamawiającego, załączonego do niniejszej swz. 

15.9 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 

16.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

16.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

form: 

- pieniądzu, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- 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. 

16.4 Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

16.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. 

16.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy  

nr 30 1240 4155 1111 0010 2661 1094 

16.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium w poczet zabezpieczenia. 

16.8 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

16.9 Z kwoty, o której mowa w pkt. 16.1. Zamawiający: 

a) zwraca 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane,  

b) zatrzyma 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci je nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
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wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

17.1  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany 

lub możliwość taka wynika z regulacji prawa polskiego lub też zapisów Regulaminu. 

17.2 Warunki umowne wprowadzania zmian do treści umowy zostały określone ww. wzorze umowie 

17.3 Wzór umowy znajduje się w części III i jest załącznikiem do swz. 

 

Rozdział 18. Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, informuje się, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. jest 

Agata Majeran, kontakt: abi@wikkrzeszowice.pl, 12 282 15 12 wew. 524; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

ofertowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74  ustawy Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu 

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Rozdział 19. Oświadczenie Zamawiającego 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia  

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021 

r., poz. 424 ze zmianami) 

 

 

 

 

 

 

 

Część II Wzory Oferty i załączników 

 

1) załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 

załącznik nr 1a – tabela ceny ryczałtowej  

2) załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu 

3) załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

4) załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót 

5) załącznik nr 5 – wzór wykazu osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

Oferta 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do  

99,99 KW, wraz z budową zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823, 

obr.0001 Krzeszowice, j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” 

znak sprawy nadany przez Zamawiającego 5/TO/2022/A 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego Wodociągi  

i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na zadanie pn.  

„Budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 kW, wraz z budową 

zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823, obr.0001 Krzeszowice,  

j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach”. 

 

1. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON, 

email, telefon 

   

 

 

 

  

 

 

 

2. OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA OFERTY: 

Imię i nazwisko 
 

Adres 

 

 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail  

 

3. Ja niżej podpisany oświadczam, że składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie całości 

zamówienia zgodnie z tabelą ceny ryczałtowej stanowiącej załącznik nr 1A do Formularza Oferty1: 

 
1  Cena obejmuje sumy cen wszystkich pozycji dla Zamówienia w ramach poszczególnych zadań wyodrębnionych w 

załączniku Nr 1A  
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Cena ryczałtowa oferty  

 

netto: ................................................................................. zł 

podatek VAT …………% tj. ........................................................ zł 

brutto: .............................................................................. zł 

słownie brutto: .................................................................................................................. złotych 

W cenie zawarto wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia. 

4. Oświadczam, że udzielam na Przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi, zgodnie z poniższym/** 

** zaznaczyć odpowiednio 

   36 miesięcy 

   48 miesięcy 

   60 miesięcy 

UWAGA! Zamawiający określa, że minimalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 36 miesięcy 

od dnia protokolarnego bezusterkowego odebrania robót, natomiast maksymalny okres gwarancji i 

rękojmi może wynosić 60 miesięcy od dnia bezusterkowego protokolarnego odebrania robót. Brak 

wypełnienia podania deklarowanego okresu rękojmi i gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.  

5. Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

6. Oświadczam, że wadium o wysokości: ………………… zostało wniesione do Zamawiającego.  

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt. 2 ustawy Pzp oraz SWZ nie 

będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 

7. Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się przed 

podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto podanej w ofercie. 

8.  Oświadczam, że:  

1) zapoznałem/liśmy się z treścią swz, jej modyfikacji oraz odpowiedzi na zapytania (jeśli miały miejsce)  

i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego 

opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) zapoznałem/liśmy się z treścią „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usług i roboty 

budowlane w Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.”. (dalej: Regulamin). 
3) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia,  

4) jestem związany ofertą do dnia 01.07.2022 r. 

5) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony jako załącznik do swz, w tym określone w 

umowie warunki płatności; 

6) składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]2; 

 
2 Skreślić niepotrzebne  
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7) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu. 

8) Oferta została złożona na [.................]3 ponumerowanych stronach. 
 

9. Oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 

one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: *** 

 Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: Liczba stron 

1.   

2.   

Wyjaśniam, że podstawą dokonanego zastrzeżenia jest (podać uzasadnienie): 

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

***jeśli Wykonawca nie zastrzega dokumentów wpisuje „nie dotyczy” 

 

10. Oświadczam, że następujące części zamówienia powierzę (-ymy) do wykonania podwykonawcom 

 (tylko w zakresie robót konstrukcyjnych): ****  

Lp. Rodzaj robót Nazwa Podwykonawcy (jeśli jest 

znana) 

1.  

 

 

2.  

 

 

****jeśli Wykonawca nie powierza części zamówienia podwykonawcy wpisuje „nie dotyczy” 

11. Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego (tzw. odwrotne obciążenie VAT), oświadczam, że następujący rodzaj dostarczanego 

towaru lub świadczonej usługi będzie prowadzić do powstania przedmiotowego obowiązku (wypełnić, 

jeżeli dotyczy), wartość vat i wartość usługi 

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

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

 

Załącznik nr 1A do Formularza Oferty 
 

    

 
3 Wypełnia Wykonawca. 
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TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ 

ZESTAWIENIE ROBÓT  
 

    

Lp. Element rozliczeniowy robót z podziałem na branże  Jedn. rozliczeniowa Cena netto 
Cena brutto  

(razem z VAT) 

Instalacja fotowoltaiczna  

  Branża konstrukcyjna 

1. Roboty ziemne ryczałt     

2. 
Wykonanie stop fundamentowych lub montaż płyt 
drogowych według karty nadzoru  ⃰

ryczałt     

3. Konstrukcje podparć, zawieszeń dla stołów ST- 1 ryczałt     

4. Konstrukcje podparć, zawieszeń dla stołów ST- 2 ryczałt     

  Branża elektryczna  

5. Roboty ziemne ryczałt     

6. Dostawa, montaż: Panele PV, Falowniki,  ryczałt     

7. Dostawa, ułożenie, montaż okablowania AC/DC ryczałt     

8. 
Dostawa, montaż rozdzielnic AC/DC wraz   
z zabezpieczeniami oraz pozostałych aparatów 
elektrycznych 

ryczałt     

9. Instalacja odgromowa  ryczałt     

SUMA (poz.1-9)  
    

należy wpisać do Formularza Oferty pkt 3 

 

⃰ - wpisać wycenę tylko jednego rozwiązania technicznego  
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Załącznik nr 2 (wzór) 

Oświadczenia Wykonawcy 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

Zamówienie sektorowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 KW, wraz z budową 

zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823, obr.0001 Krzeszowice,  

j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 85, 32 – 065 Krzeszowice 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez4:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Oświadczenia wykonawcy  

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadam odpowiednie ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy zł), posiadam środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł. (słownie: pięćset 

tysięcy zł) oraz wykazałem się zyskiem z działalności podstawowej w ostatnich 2 latach 

poprzedzających złożenie oferty (lata 2020 i 2021r). 

b) zdolności technicznej lub zawodowej tj.; 

• wykonałem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na 

wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 70 kWp każda.  

• dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z treścią Rozdziału 5 pkt 

5.2b) swz oraz załącznika nr 5 do;  

Osoba lub te osoby powinny być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi pozwalającymi na 

realizację zadania zgodnie z wyznaczonymi terminami i przyjętym harmonogramem. 

 
4  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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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 w zakresie przekazywanych informacji. 

• dołączyć kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualną przynależnością do stosownej izby 

budownictwa dla  osób skierowanych do realizacji zadania,  

• dołączyć dokument potwierdzający zysk z działalności podstawowej w 2 latach 

poprzedzających złożenie oferty (lata 2020 i 2021r). 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

Załącznik nr 3 (wzór) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku podstaw wykluczenia 

 

Zamówienie sektorowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 KW, wraz z budową 

zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823, obr.0001 Krzeszowice,  

j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 85, 32 – 065 Krzeszowice 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez5:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który: 

1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu  

2) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia,  

3) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

4) nie wniósł wadium, w sytuacji, gdy było ono wymagane, w tym również na przedłużony okres związania ofertą 

lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą 

5) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzany prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego 

 

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 w zakresie 

przekazywanych informacji. 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 

 
5  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 4 (Wzór) 

 

 

Wykaz wykonanych robót 

 

Zamówienie sektorowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 KW, wraz z budową 

zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823, obr.0001 Krzeszowice,  

j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 85, 32 – 065 Krzeszowice 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez6:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1.  

 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące główne usługi: 

L.p. Nazwa inwestycji 

 

Przedmiot robót 

wraz z krótkim 

opisem 

(rodzaj/zakres 

niezbędne podanie 

mocy instalacji oraz 

wartości)7  

Data wykonania Podmiot na 

rzecz, którego 

usługi zostały 

wykonane   

(nazwa, adres) 

Nazwa 

Wykonawcy8  

początek 

(data) 

zakończenie 

(data)  

1.       

2       

• Dołączyć referencje do wykonanych, wymienionych powyżej robót budowlanych 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

  

 

    

 
6  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
7  Przedmiot i opis wykonanych usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia 

warunków określonych w swz 
8  Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 5 (wzór) 

 

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

 

Zamówienie sektorowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 KW, wraz z budową 

zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823, obr.0001 Krzeszowice,  

j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 85, 32 – 065 Krzeszowice 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez9:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1.   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby; 

• kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik robót.  

• kierownik robót posiadający odpowiednie  uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności budowlano – konstrukcyjnej. 

• Osoba lub te osoby powinny być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
Doświadczenie:  

 

Podstawa 

dysponowania 

osobą* 

1 2 3 4 5 

1. 

Kierownik budowy: Upr. Bud. Nr: ………………………,  

data wydania: ………………………. 

organ wyd. uprawnienia: 

………………………………………… 

zakres uprawnień: 

…………………………………………

 

Wpisać doświadczenie 

na podstawie 

warunków opisanych 

w rozdziale 5 pkt 2 b  

 

 

 
9  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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………………………………………… 

 bez ograniczeń 

 w ograniczonym zakresie: 

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

 

 

2. 

Kierownik robót: Upr. Bud. Nr: ………………………,  

data wydania: ………………………. 

organ wyd. uprawnienia: 

………………………………………… 

zakres uprawnień: 

…………………………………………

………………………………………… 

 bez ograniczeń 

 w ograniczonym zakresie: 

………………………………………… 

 

Nie dotyczy 

 

 

*przez podstawę do dysponowania należy rozumieć np.: umowę o pracę, umowę cywilno-prawną (np. 

umowę zlecenie), własną działalność gospodarczą, itd. 

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 w zakresie przekazywanych informacji. 

• dołączyć kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualną przynależnością do stosownej izby 

budownictwa dla  osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia.  

PODPIS(Y) : 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

1.      

 


