Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
instytucja kultury województwa podlaskiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy na:
Słoneczną energię w kulturze ludowej – instalację fotowoltaiczną
na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
Znak sprawy: AD.251.5.2020

…………………………………
Podpis Kierownika Zamawiającego
Wasilków, dnia 17.04.2020 r.

I.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Adres:
ul. Leśna 7
16-010 Wasilków
Telefon(y): (85) 74 36 082, 730 672 800
Faks: (85) 653 72 27
REGON: 365437292
NIP: 966-210-63-40
www.skansen.bialystok.pl
e-mail: pmkl@pmkl.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.
10 ust. 1, art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 -dalej: "ustawa PZP") oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: "SIWZ").

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów
wykonawczych do ustawy PZP.

3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
III. Opis przedmiotu zamówienia i opis części zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
2. Zamówienie obejmuje:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej o mocy 27,28 kW. Planowana łączna produkcja energii elektrycznej będzie
wynosić 24,55 MWh/rok. Produkowana energia elektryczna będzie wykorzystana na potrzeby
własne, nadwyżka produkcji oddawana będzie do sieci dystrybucyjnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowo-techniczna,
stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od określonych w dokumentacji.
5. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji.
6. Okres gwarancji:
Zamawiający żąda zaoferowania minimalnego 3 - letniego okresu gwarancji wykonawcy
na instalowane w ramach złożonej oferty moduły fotowoltaiczne i falowniki nie dłuższy niż 7 lat,
który będzie liczony od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru dotyczącego przedmiotu
zamówienia.
W zakresie pozostałych elementów wykonywanej instalacji (zamontowany osprzęt instalacji), w tym
m.in. na wykonane roboty budowlano – montażowe Zamawiający żąda 3 - letniego okresu gwarancji
Wykonawcy. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru
dotyczącego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadczy, że okres rękojmi na wykonane
dostawy wyniesie tyle samo co okres gwarancji, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
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7.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

8.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

9.

09330000-1- Energia słoneczna;
09310000-5- Elektryczność;
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne;
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych;
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP.
12. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii – projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0528/19 pt. „Słoneczna energia w kulturze
ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej” realizowany w ramach umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0528/19-00 zawartej dnia
10.03.2020 roku.
IV. Podwykonawstwo. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy
PZP. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:
1. Zamawiający nie zastrzega wykonania osobistego przez wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
3. UWAGA: Zamawiający (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP) żąda wskazania przez wykonawcę
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę (o ile jest to wiadome) firm podwykonawców.

V.

Termin wykonania zamówienia:

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin wykonania całości zamówienia do 26.02.2021 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VII SIWZ oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w poniższym pkt 2.

2. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej;

a)

Zamawiający
uzna
warunek
za
spełniony,
jeżeli
Wykonawca
wykaże,
iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje co najmniej 3 zamówienia na dostawę i montaż instalacji
fotowoltaicznych.
Przez jedną dostawę i montaż Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo
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w ramach jednej umowy.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej
jeden z Wykonawców.

b)

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej
jeden z Wykonawców.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i wart. 24 ust.
5 ustawy PZP:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 ustawy PZP, może (zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy PZP) 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 i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w poprzednim zdaniu 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.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
powyższego pkt 3 (tj. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP).

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia

VIII. Procedura odwrócona (art. 24aa Ustawy PZP) i ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość najpierw dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
- zgodnie z poniższymi pkt.

2. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 2 SIWZ, wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz potwierdzenie, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w poniższych punktach.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
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1) nie podlega wykluczeniu z postępowania (na podstawie którejkolwiek z okoliczności
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP) (załącznik nr 5);

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt
2 SIWZ) (załącznik nr 4).

4. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
(zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt 8), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje
Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 6 do SIWZoświadczenia nie należy składać wraz z ofertą). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Na podstawie dołączonych do złożonej oferty OŚWIADCZEŃ, o których mowa w pkt 3 Zamawiający dokonuje weryfikacji wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tj. weryfikacji wstępnego
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2),

6. Po pozytywnej weryfikacji okoliczności, o których mowa w poprzednim pkt - Zamawiający
(na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP) wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, do złożenia (aktualnych na dzień złożenia) oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
wymienionych w poniższych pkt 9 i 10.

7. W wezwaniu do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o jakich mowa w poprzednim pkt
Zamawiający wskaże termin na ich złożenie, który nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia wysłania
wezwania.

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
określonych w Rozdziale VI pkt 2 SIWZ, Wykonawca (którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza) zobowiązany będzie złożyć:
1) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, 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 - zgodnie z wzorem
stanowiącym; (Załącznik nr 7 do SIWZ).
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8
do SIWZ).

10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Wykonawca (którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) zobowiązany będzie
złożyć:
Nie dotyczy

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
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ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
IX. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 9).
3. Dla zobowiązania, o którym mowa w poprzednim punkcie wymaga się zachowania formy pisemnej
(musi zostać złożone w oryginale).
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP.
5. UWAGA (zgodnie z treścią art. 22a ust 4 ustawy PZP): W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 1.
8. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający zastrzega prawo żądania dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
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X.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika - do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa
wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP (tj. o zakresie co najmniej:
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), ewentualnie umowę
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo
winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VII SIWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie określonych
przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
OŚWIADCZENIA, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ składa (wraz z ofertą) każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia stanowią wstępne
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 4 SIWZ (tj. oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP) składa każdy z Wykonawców.
6. Dokumenty wymienione w Rozdziale VIII pkt 10 albo odpowiadające im dokumenty
(w przypadku, gdy dotyczy), winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

XI. Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami oraz wymagania formalne dotyczące
składanych oświadczeń i dokumentów:
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku
 Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 3 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem (na nr 85 653 72 27) lub elektronicznie (na adres mailowy: pmkl@pmkl.pl).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3 i 4 SIWZ, składa się
w formie pisemnej.
5. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej "Rozporządzeniem" składane przez
Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Dla zobowiązania, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ wymaga się zachowania formy
pisemnej (musi zostać złożone w oryginale).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych
w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
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gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także
na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, itp.
11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.
12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się
postępowaniem są:

Sylwia Rawinis, Tomasz Klimaszewski
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
adres: ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków;
telefon(y): 85 74 36 082, 730 672 800, fax: 85 653 72 27
e-mail: pmkl@pmkl.pl
XII. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy
pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ
oraz zamieści informację na stronie internetowej.
9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38
ust. 4a ustawy PZP (tj. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych)
10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
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do SIWZ).
5. Wraz z ofertą powinny zostać złożone:
1) OŚWIADCZENIA (wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1
oraz 2 SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
oświadczenie składa każdy z wykonawców (zgodnie z Rozdziałem X pkt 4 SIWZ).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także ww. oświadczenie dot. tych
podmiotów (zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 SIWZ).
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale X pkt 1 SIWZ.
3) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: Zamawiający może je uzyskać
w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

4) Dokumenty potwierdzające gwarancję lub poręczenie (oryginał), jeżeli wadium wnoszone
jest w innej formie niż pieniądz.
5) W przypadku Wykonawców polegających na zasoby innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP- formularz tego zobowiązania stanowiący załącznik nr 9
do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału.
Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest
uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy
dokument pełnomocnictwa - złożony w oryginale. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa
musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Oferta powinna być podpisana (w wyznaczonych miejscach) przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia), zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
Strony oferty i załączników powinny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej pkt 21. W treści oferty powinna być umieszczona informacja
o liczbie stron.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę (tj. osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym), w przeciwnym razie
nie będzie uwzględnione.
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie),
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, i zaadresowane
na Zamawiającego:
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Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków, pok. nr 1
z następującym dopiskiem:
„Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna
na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”
z dopiskiem
"Nie otwierać przed dniem 29 kwietnia 2020 r. do godz.12:30".
14. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
15. Wymagania określone w pkt 11 i 13 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę
umocowaną do reprezentowania firmy.
17. W zakresie składania oświadczeń woli dotyczących zmiany i wycofania oferty obowiązują takie
same zasady jak dla składania ofert, tj. forma pisemna pod rygorem nieważności.
18. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane
w ten sam sposób jak oferta i zawierać dodatkowe oznaczenie (dopisek), odpowiednio: "Zmiana"
albo "Wycofanie".
19. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.
20. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert
(art. 86 ust. 4 ustawy PZP).
21. Zaleca się aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym
opakowaniu (w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie) z odpowiednim oznaczeniem
(np. "informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać”), zamieszczonym
w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty wraz
z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
22. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług a w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, który stanowi, że cena to wartość
wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy
za towar lub usługę. Cena jednostkowa towaru (usługi) jest ceną ustaloną za jednostkę
określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar
w rozumieniu przepisów o miarach.
2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszej SIWZ.
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przez wykonawcę
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach wymienionych
w SIWZ oraz przepisach szczególnych dotyczących wykonywania zamówienia.
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4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania
oferty uwzględnił możliwość dokonania wizji w terenie i zapoznania się z terenem i warunkami
budowy oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiary robót niezbędne do obliczenia ceny ryczałtowej wykonawca zobowiązany jest
sporządzić samodzielnie w oparciu o przekazaną dokumentację.
6. Wykonawca na własne ryzyko może wykorzystać przedmiary, które dostarczył zamawiający,
do obliczenia ceny ryczałtowej. Przedmiary dostarczone przez Zamawiającego stanowią
wyłącznie materiał poglądowy i pomocniczy.
7. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku).
8. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty,
jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny musi uwzględniać przepisy ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
XV. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XVI. Wymagania dotyczące wadium:
1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości 3 000,00 zł.
2. Wadium, o którym mowa w pkt 1 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 jest zawsze 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.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A., Rachunek nr 73 1090 2587 0000 0001 3336 1550 z dopiskiem „Wadium
– Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku
administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”
5. Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w pkt 2 lit. b-e, dokument
w oryginale należy złożyć oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed upływem terminu
składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP (z wyłączeniem warunku określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
- jeśli Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym
okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą.
8. Wadium, określone w ppkt 7 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert.
9. Wadium składa się w siedzibie
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków, pok. nr 1
10. Kopertę, o której mowa w pkt 8 należy zaadresować według poniższego wzoru:
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków, pok. nr 1
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Wadium do przetargu
„Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 29 kwietnia 2020 r. godz. 12:30
11. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
XVII. Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, z tym, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
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.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.04.2020 r. do godziny 12:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. w budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ul.
Leśna 7, 16-010 Wasilków, pokój nr 1 (sekretariat, parter).
2. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie
ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta
nie zostanie złożona do wskazanego w pkt 1 pokoju.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 29.04.2020 r. o godzinie 12:30 w budynku
Dworu z Bobry Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010
Wasilków.
5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający zwraca ofertę zgodnie z art. 84 ustawy
PZP.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje wskazane w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli ich podanie przez Wykonawców było
wymagane.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP) zamieści na
swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi
100 pkt.
1. Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w poniższych
pkt.
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2. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Lp.

Nazwa kryterium

Kryterium (waga %)

Punkty

1.

Cena

60

60

2.

Okres gwarancji na moduły
fotowoltaiczne i falowniki

40

40

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:
1) C - Cena - znaczenie 60 %
Punkty w kryterium Cena (C) jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:
Najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
C = ---------------------------------------------------------------------- x 100 [pkt]
Cena brutto oferty badanej
Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 60 % oraz zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.
C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 60 pkt.
2) G – okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne i falowniki– znaczenie 40%.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 7 lat.
Deklaracja wydłużenia okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne i falowniki:
a) zadeklarowane minimalne 3 lata - 0 pkt
b) 4 lata - 10 pkt
c) 5 lat - 20 pkt
d) 6 lat - 30 pkt
e) 7 lat - 40 pkt
Punktowa ocena zadeklarowanego Okresu Gwarancji na moduły fotowoltaiczne i falowniki, może
maksymalnie osiągnąć 40 punktów.
Ocenę końcową (W) oferty badanej stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów
obliczona zgodnie z wzorem W = C+G
Wykonawca rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadczy, że okres rękojmi na wykonane dostawy
wyniesie tyle samo co okres gwarancji, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu
odbioru końcowego.
W ramach zadeklarowanej gwarancji Wykonawca będzie realizował te same funkcje, które określone zostały
dla podstawowej gwarancji.
3.

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta
nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert jest ofertą
najkorzystniejszą.

4.

Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie przyznana z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy
PZP). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż

5.
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zaoferowane w złożonych ofertach (zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem pkt 8 dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,

6.
7.

8.

9.

2)

oczywiste omyłki rachunkowe,
dokonanych poprawek,

z

uwzględnieniem

3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

konsekwencji

rachunkowych

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa wart. 89 ust. 1 lub 90
ust. 3 ustawy PZP.
XX. Standardy jakościowe, o których mowa wart. 91 ust. 2a ustawy PZP.
Nie dotyczy
XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
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2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 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.
3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (art. 24aa ust. 2
ustawy PZP).
XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1 może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji ma zawierać następujące elementy:
1) nazwę wykonawcy i jego siedzibę adres;
2) nazwę beneficjenta (Zamawiającego);
3) nazwę gwaranta lub poręczyciela;
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją;
5) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów lub wprowadzenia
do jej treści zapisów (warunków) innych niż dopuszczalne przez Zamawiającego, które określono
w niniejszej SIWZ, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
7. Z chwilą wystąpienia przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający,
po bezskutecznym upływie wezwania Wykonawcy do zapłaty kwoty z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub wykonania czynności (np. przesłania wezwania za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek beneficjenta), jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji.
Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba,
która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania.
Potwierdzeniem tym jest poświadczona za zgodność z oryginałem decyzja kompetencyjna wskazująca
osoby/osobę działające/ą z upoważnienia lub w zastępstwie kierownika jednostki.
8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia
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i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % wysokości zabezpieczenia pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady i zwrócone zostanie 15. dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
XXIII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy, zakres świadczenia Wykonawcy,
zmiany umowy):
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie
wskazanym we wzorze umowy, o którym mowa w pkt 1.
XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
XXV. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający
przewiduje aukcję elektroniczną:
1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
2. Odwołanie  zgodnie z przepisami art. 180198 ustawy PZP.
3. Skarga do sądu  zgodnie z przepisami art. 198 a 198 g ustawy PZP.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania
czynności , do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust 2 ustawy PZP.
XXVII. Klauzula informacyjna Administratora
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7,
16-010 Wasilków, tel. (85) 74 36 082, e-mail: pmkl@pmkl.pl, www.skansen.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@pmkl.pl.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Słoneczna energia w kulturze ludowej instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej”, prowadzonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora w związku
z realizacja zadań związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotom realizującym obsługę techniczną dokumentacji (archiwizowania) oraz innym podmiotom
uczestniczącym w procedurach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
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publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” oraz pomioty świadczące obsługę
techniczną i organizacyjną takie jak np. podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania
i sprzętu, kancelaria świadcząca obsługę prawną, firma świadcząca obsługę z zakresu ochrony danych
osobowych.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji postępowania przez 10 lat.
W przypadku wyłonienia Wykonawcy zamówienia, dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu
realizacji zawartej z Wykonawcą umowy przez okres jej realizacji oraz w celu obowiązkowej
archiwizacji dokumentacji przez 10 lat od daty wygaśnięcia umowy lub jej aneksów, po czym podlegać
będą ekspertyzie kategorii archiwalnej i zostaną przekwalifikowane na materiały archiwalne
przechowywane w archiwum przez 25 lat, 50 lat lub wieczyście bądź zostaną wybrakowane (usunięte).
6. 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.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8.
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− 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.
9.
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.
10. W przypadku gdy Pani/Pan będzie korzystać z przysługującego prawa dostępu do swoich danych
a realizacja tego prawa będzie wymagała po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
11. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą.
XXVIII. Wykaz załączników do SIWZ:
1.

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowo - techniczna

2.

Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy

3.

Załącznik nr 3 - formularz oferty

4.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5.

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6.

Załącznik nr 6 - oświadczenie o grupie kapitałowej

7.

Załącznik nr 7 - wykaz dostaw

8.

Załącznik nr 8 - wykaz osób

9.

Załącznik nr 9 - zobowiązanie

17

