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Definicje:
Ustawa – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.),
Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej SIWZ,
Zamawiający – WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 32,
41-700 Ruda Śląska.
Organizator Postępowania - WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
Ogłoszenie o Zamówieniu – Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła
ofertę w Postępowaniu lub zawarła Umowę,
Podwykonawca – oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie części
Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotu Umowy),
Zamówienie – zamówienie publiczne, którego udzielenie jest przedmiotem
Postępowania,
Specyfikacja lub SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami.
Przedsięwzięcie i Inwestycja – całość prac projektowych i budowlanych, uzyskanie
niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, wszelkie
wymagane demontaże, wyburzenia, przekładki , wywóz i zagospodarowanie odpadów,
zabezpieczenia istniejących budynków, odtworzenia ścian i elewacji w miejscach po
demontażach,

wykuciach,

wyburzeniach,

a

także

w

elewacjach

(ścianach)

przylegających do wyburzanych / demontowanych budynków i obiektów budowlanych,
prace budowlane, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch próbny,
pomiary sprawdzające, dopuszczenie do użytkowania, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań
prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”. Całość inwestycji prowadzona przez
Wykonawcę w tzw. systemie „pod klucz”, z udziałem Inżyniera Kontraktu.
„Obiekt” oznacza obiekt Elektrociepłownia „Mikołaj”, ul. Szyb Walenty 32,
41-700 Ruda Śląska, należący do WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o. o. z siedzibą
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w Rudzie Śląskiej (Spółka z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA), wraz z całą
infrastrukturą towarzyszącą, kotłami, instalacjami, drogami dojazdowymi, pozostałymi
obiektami

budowlanymi,

rurociągami

technologicznymi

oraz

instalacjami

elektroenergetycznymi, telemetrycznymi i teletransmisyjnymi, instalacjami, obiektami,
urządzeniami towarzyszącymi.
Instalacja i / lub Instalacje i / lub Instalacje Oczyszczania Spalin i / lub IOS –
podlegające zabudowie kompletne instalacje odpylania, odsiarczania, odazotowania oraz
redukcji Hg, HCl, HF wraz z fundamentami, konstrukcjami nośnymi, izolacją,
urządzeniami przynależnymi i osprzętem do tych instalacji, itp., gwarantujące poziom
emisji szkodliwych substancji poniżej określonych wymagań.
Jednolity dokument lub JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia, którego
standardowy

formularz

został

ustanowiony

na

podstawie

Rozporządzenia

Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające
standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentów zamówienia (Dziennik
Urzędowy UE L 3/16 z 6.1.2016).

UWAGA! OFERTA, OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
A USTAWY PZP, W TYM JEDNOLITY DOKUMENT MUSZĄ BYĆ
SPORZĄDZONE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I OPATRZONE
KWALIFIKOWANYM

PODPISEM

ELEKTRONICZNYM.

SZCZEGÓŁY W TYM ZAKRESIE ZNAJDUJĄ SIĘ W SIWZ.
Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane:
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2019/S 144-355669 z dnia 29.07.2019 r.
oraz na stronie:
https://www.weglokoksenergia.pl/zcp
https://www.weglokoksenergia.pl
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net
i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na Tablicy Ogłoszeń:
w dniu 29.07.2019 r.
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1.

Zamawiający.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
Polska
KRS:

00000181417

NIP:

641-10-06-444

REGON: 272661854
Strona internetowa: http://weglokoksenergia.pl/zcp
Poczta elektroniczna: zcp@weglokoksenergia.pl
Postępowanie w imieniu Zamawiającego prowadzi Organizator postępowania:
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
Polska
Poczta elektroniczna: przetargi@weglokoksenergia.pl
Adres internetowy (URL): https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/
który jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia Postępowania
(Organizator Postępowania) w imieniu i na rzecz Zamawiającego na mocy Porozumienia
Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartej w jego wykonaniu umowy
o świadczenie usług wsparcia – wewnątrzgrupowe usługi wspomagające działalność
operacyjną Zleceniodawcy.
Wszelkie zapytania powinny być kierowane na adres internetowy wskazany powyżej.
2.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7

roboty budowlane,

45.11.13.00-1

roboty rozbiórkowe

45.20.00.00-9

roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej,

45.25.99.00-6

modernizacja zakładów,
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45.25.12.50

projekt i budowa,

45.25.12.00-3

roboty budowlane w zakresie ciepłowni,

45.33.00.00-9

roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne,

71.32.00.00-7

usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45.21.32.50

roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów
budowlanych,

30.23.72.52

odpylacze powietrza pod ciśnieniem,

45.35.10.00-2

mechaniczne instalacje inżynieryjne,

71.32.10.00-4

usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych,

45.22.30.00-6

roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

45.22.31.00-7

montaż konstrukcji metalowych,

45.22.32.00-8

roboty konstrukcyjne,

45.22.38.00-4

montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,

45.23.11.00-6

ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów,

45.22.32.10-1

roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,

45.26.26.40

roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego,

90.12.13.00

usługi uzdatniania odpadów,

90.51.30.00

usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne,

90.31.50.00

usługi ochrony środowiska naturalnego,

90.72.00.00

ochrona środowiska,

Dodatkowe przedmioty:
45.31.10.00-0

roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej,

42.51.40.00-2

maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów,

42.52.20.00-1

wentylatory inne niż domowe,

42.96.10.00-0

system sterowania i kontroli,

45.11.10.00-8

roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45.32.00.00.-6

roboty izolacyjne,

48.15.00.00-4

pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej,

48.96.00.00-5

pakiety oprogramowania do sterowników systemowych,

44.16.00.00-9

rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne
elementy,

45.31.00.00-3

roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
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45.35.00.00-5

instalacje mechaniczne,

45.40.00.00-1

roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

51.10.00.00-3

usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych,

51.11.00.00-6

usługi instalowania sprzętu elektrycznego,

51.20.00.00-4

usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji,

51.21.00.00-7

usługi instalowania urządzeń pomiarowych,

59.90.00.00-1

usługi instalowania systemów sterowania i kontroli,

51.50.00.00-7

usługi instalowania maszyn i urządzeń,

71.00.00.00-8

usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

71.35.11.00-4

usługi przygotowania i analizy podłoża.

3.
3.1.

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części Ustawą Pzp,
zgodnie z art. 39, w związku z art. 134 ust. 1 Ustawy Pzp.
Zamówienie udzielane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

3.2.

Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia została ustalona powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

3.3.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp.

3.4.

Pozostałe informacje dotyczące zamówienia:
3.4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
3.4.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa
w art. 99-101b Ustawy Pzp.
3.4.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 Ustawy Pzp.
3.4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich
złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
3.4.6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie
realizacji przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się dnia 06.08.2019r.
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o godz. 9:00 Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem
ww.

wizji

lokalnej,

zobowiązani

są

zgłosić

chęć

uczestniczenia

do dnia 05.08.2019r. za pośrednictwem Platformy do elektronicznej obsługi
zamówień

(zwanej

dalej:

„Platformą”)

dostępnej

pod

adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/.
Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, podlega decyzji
Wykonawcy.
3.4.7 . Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet
wykonania przedmiotu zamówienia, o której mowa w art. 151 a Ustawy Pzp
w wysokości nie przekraczającej 15 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.
Udzielenie zaliczki następuje na pisemny wniosek Wykonawcy, który zawierać
będzie, co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki , pożądany termin jej udzielenia
oraz część zamówienia tj. Zadanie/Etap (kamień milowy), której finansowania
dotyczy zaliczkowana kwota.
Ostateczną decyzję odnośnie wielkości i terminu przyznania zaliczki podejmować
będzie Zamawiający.
Udzielenie zaliczki będzie uzależnione od wniesienia przez Wykonawcę
zabezpieczenia zaliczki. Zabezpieczenie takie wykonawca musi wnieść, na co
najmniej 3 dni przed ustalonym terminem udzielenia zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w
jednej lub w kilku następujących formach :
a) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym ;
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych .
Szczegółowe warunki dotyczące udzielenia zaliczki, jej rozliczenia i wniesienia
przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki zostały określone we Wzorze Umowy
stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ
3.5. Stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu
pracy, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
a)

prace budowlane,
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b)

montaż urządzeń instalacji oczyszczania spalin,

c)

montaż części elektrycznej,

d)

montaż części AKPiA,

e)

prace administracyjno-biurowe

3.6. Zamawiający na podstawie Art. 24aa. ust. 1 Ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert
a następnie

zbada

najkorzystniejsza,

czy
nie

Wykonawca,
podlega

którego

wykluczeniu

oferta
oraz

została

spełnia

oceniona
warunki

jako

udziału

w postępowaniu.
3.7. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5
Ustawy Pzp.

4.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w ramach zawartej przez Zamawiającego z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie w formie
pożyczki projektu pn. „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań
prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robót
budowlanych, związanych z „Dostosowaniem istniejących kotłów w EC „Mikołaj”
do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.
Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie na wskazanych przez Zamawiającego kotłach OR-50,
OR-32 i WR-15 standardów emisyjnych obowiązujących po wejściu w życie zaostrzonych
standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza tj. do standardów emisyjnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub
współspalania odpadów (Dz. U. 2018, poz. 680) oraz Decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych
dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (konkluzje BAT dla dużych źródeł
spalania paliw), poprzez budowę instalacji oczyszczania (odsiarczania, odazotowania
i odpylania) spalin.
Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie całości prac projektowych i
budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na
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budowę, wszelkie wymagane demontaże, wyburzenia, przekładki , wywóz i zagospodarowanie
odpadów, zabezpieczenia istniejących budynków, odtworzenia ścian i elewacji w miejscach po
demontażach, wykuciach, wyburzeniach, a także w elewacjach (ścianach) przylegających do
wyburzanych / demontowanych budynków i obiektów budowlanych, prace budowlane,
zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch próbny, pomiary sprawdzające,
dopuszczenie do użytkowania, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
„Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED
i Konkluzji BAT”. Całość inwestycji prowadzona przez Wykonawcę w tzw. systemie „pod
klucz”, z udziałem Inżyniera Kontraktu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane gwarantowane parametry techniczne
konieczne do uzyskania po realizacji inwestycji i inne szczegóły techniczno - realizacyjne
zostały określone w PFU, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
5.

Termin wykonania zamówienia.

Data rozpoczęcia : po zawarciu Umowy
Data zakończenia: do 30.11.2021r.
Zamawiający

wymaga

udzielenia

gwarancji

na

wykonany

przedmiot

Umowy.

Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg w momencie podpisania przez obie Strony
poszczególnych protokołów Przyjęcia do Eksploatacji każdego etapu prac (kamieni milowych).
W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że czas gwarancji dla poszczególnych
etapów prac (kamieni milowych) będzie różny.
6.

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opis części zamówienia.

6.1. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli ostatni dzień
terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.2. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, określa w opisie
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502,
z późn zm.).
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6.3. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie Umowy
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) osób, które będą wykonywać czynności w zakresie:
a) prace budowlane,
b) montaż urządzeń instalacji oczyszczania spalin,
c) montaż części elektrycznej,
d) montaż części AKPiA,
e) prace administracyjno-biurowe.
6.4. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób
przewidzianych do realizacji Umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
o których jest mowa w punkcie 6.3. SIWZ wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione
na umowę o pracę. Wykaz będzie stanowił Załącznik nr 3 do Umowy.
6.5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę lub jego Podwykonawców z ww. osobami wykonującym przedmiot Umowy
lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę.
6.6. Niezłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę z osobami wykonującymi przedmiot Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami punktu 6.3, 6.4. i 6.5. SIWZ, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących przedmiot
Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
6.7.

Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje również
prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. Kontrola może
być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

6.8.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
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7.1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

7.2.

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa żadnych warunków szczegółowych w tym zakresie.

7.3.

Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę, co najmniej 5.000.000,00 PLN. W przypadku złożenia przez
Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, dane
finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
(NBP) opublikowanego na stronie internetowej NBP w dniu ukazania się ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający
przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

7.4.

Zdolności technicznej lub zawodowej.

7.4.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie
tzn.:
W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie prace polegające na
zaprojektowaniu, dostawach, pracach budowlanych, montażu, rozruchu, przekazaniu do
eksploatacji co najmniej jednej instalacji odsiarczania spalin i odpylania spalin dla
kotła/kotłów energetycznych opalanych paliwem stałym o mocy termicznej kotła
co najmniej 20MWt, osiągając gwarantowaną emisję SO2 poniżej 400 mg/m3u i osiągnął
gwarantowaną emisję pyłu do poziomu poniżej 30 mg/m3u przy zawartości O2=6%.
7.4.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi
do realizacji zamówienia, tj.:

a) Kierownikiem Budowy - niniejsza osoba winna:
 posiadać wykształcenie wyższe techniczne;
 posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie

samodzielnych

funkcji

technicznych

w

budownictwie

lub

odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
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państwach

członkowskich

Unii

Europejskiej,

państwach

członkowskich

Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 ze zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania w powyższym zakresie na
terenie

Rzeczypospolitej

Polskiej

samodzielnych

funkcji

technicznych

w budownictwie,
 posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Budowy
lub Kierownik Robót konstrukcyjno-budowlanych.
b) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - niniejsza osoba winna:


posiadać wykształcenie wyższe techniczne;



posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie
z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania
w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.



Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Robót
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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elektrycznych i elektroenergetycznych
c) Kierownikiem robót w branży automatyki- niniejsza osoba winna:


posiadać wykształcenie wyższe techniczne;



posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku elektryka.



posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Robót
w branży automatyki,

d) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń

cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych

i kanalizacyjnych - niniejsza osoba winna:


posiadać wykształcenie wyższe techniczne;



posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż
Rzeczpospolita

Polska

państwach

członkowskich

Unii

Europejskiej,

państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
prawo wykonywania w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik
Budowy lub Kierownik Robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.

e) Kierownikiem robót w branży energetyki (mechanik)- niniejsza osoba winna:


posiadać wykształcenie wyższe techniczne;
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posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie.

f) Projektantem w branży energetycznej:
 posiadać wykształcenie wyższe techniczne;
 posiadać co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu.
g) Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych - niniejsza osoba winna:


posiadać wykształcenie wyższe techniczne;



posiadać

uprawnienia

instalacyjnej

budowlane

w zakresie sieci,

do

projektowania

instalacji

i

w

specjalności

urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im
uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania
w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.


posiadać co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu
w zakresie swojej specjalności.

h) Projektantem w branży AKPiA- niniejsza osoba winna:


posiadać wykształcenie wyższe techniczne;



posiadać

uprawnienia

instalacyjnej

budowlane

w zakresie sieci,

do

projektowania

instalacji

i

w

specjalności

urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im
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uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202
ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz prawo wykonywania
w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.


posiadać co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu
w zakresie swojej specjalności.

7.4.3. Informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu wskazane powyżej, w pkt. 7.4. SIWZ muszą być spełnione:
a)

przez Wykonawcę samodzielnie,

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wskazane wyżej warunki muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
7.5.

W przypadku, gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako

członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia,
która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez Zamawiającego na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
to warunki, o których mowa powyżej Wykonawcy mogą spełniać wspólnie.
7.6.

W przypadku, jeśli umowa została zawarta w walucie innej niż złoty, przeliczenia

wartości zamówienia należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówienia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem
średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
7.7.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

„spełnia – nie spełnia”.
7.8.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne,

jeżeli opisując przedmiot zamówienia, Zamawiający odwołał się do norm, aprobat,
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specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 Ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywane za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych, systemów odniesienia
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8.

Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych wniosków,
oświadczeń i dokumentów.

W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

między

Zamawiającym

a Wykonawcami, w szczególności składanie Wniosków, oświadczeń, dokumentów,
itp. odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy
do elektronicznej obsługi zamówień dostępnej pod adresem: https://weglokoksenergiapzp.logintrade.net/

(zwanej

dalej

„Platformą”)

oraz

poczty

elektronicznej:

przetargi@weglokoksenergia.pl.
Korzystanie z Platformy dla Wykonawców jest bezpłatne.
Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania się na Platformie, co umożliwia mu
uzyskanie statusu użytkownika posiadającego unikalny login i hasło dostępowe do
Platformy. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy
Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Wykonawcami również za
pomocą poczty elektronicznej: przetargi@weglokoksenergia.pl. Osobami uprawnionymi
do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie postępowania są wyłącznie:
W zakresie merytorycznym:


Paweł Jarosz tel.: +48 532807213,



Zbigniew Woźniak tel.: +48 607999016,

W formalnym:


Barbara Orman tel.: +48 605999558,



Piotr Broniszewski tel.: +48 607999017.

8.2.Wykonawca składa ofertę wyłącznie elektronicznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, przez Platformę.
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8.3.Zamawiający wymaga przedstawienia wszelkich informacji w postaci elektronicznej, przy
użyciu Platformy.
8.4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia
o Zamówieniu lub niniejszej SIWZ, kierując wniosek na Platformę. Zamawiający prosi o
przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
8.5.Treść zapytań, o których mowa w pkt 8.4. SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, poprzez Platformę, bez ujawniania źródła zapytania.
8.6.Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy (każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania).
8.7. Oferty, wnioski, oświadczenia, w tym JEDZ, itp., sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej, i opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym
8.8.Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. Podpisanie
dokumentu

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

jest

równoznaczne

z poświadczeniem dokumentu za zgodność z oryginałem.
8.9.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.11. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

oraz

udostępnienia

i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej jako „Rozporządzenie”) określa
dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach:
doc., docx., pdf.
8.12. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym. Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika należy załączyć
oryginał pełnomocnictwa elektronicznego.
8.13. Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej
oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawca
nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym
podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada pełnomocnictwo tylko
w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia),
może złożyć kopię pełnomocnictwa notarialnie poświadczoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
8.14. Dokumenty inne niż oferta, oświadczenia i pełnomocnictwa składane są w formie
oryginałów dokumentów elektronicznych lub elektronicznej kopii, z tym, że wadium
wnoszone w innej formie niż pieniądz oraz oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 22a
Ustawy Pzp, lub oświadczenia dotyczące podwykonawców - muszą być złożone wyłącznie
w formie oryginału dokumentu elektronicznego.
8.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca lub Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę
elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, bądź przez
podwykonawcę

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

jest

równoznaczne

z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
9.
9.1.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia.

9.2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – pkt 23 Ustawy
Pzp, przy czym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. d Ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14
Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp.
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9.3.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 8 Ustawy Pzp z postępowania
o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Ustawy Pzp z:
 Zamawiającym,
 osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,


członkami komisji przetargowej,



osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
Ustawy Pzp

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4
Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
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za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
Ocena czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przesłanek wskazanych w pkt. 9 SIWZ
zostanie dokonana na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ oraz przedstawionych
oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące
dokumenty:
10.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wg wzoru w Załączniku nr 2
do SIWZ. Wykonawca przesyła JEDZ drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZESPD.pdf
10.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument, o którym mowa
w pkt. 10.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
10.1.2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także
dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt. 10.1 SIWZ oraz
pkt. 10.5.2. i 10.5.3 SIWZ.
10.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
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10.1.4. 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. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Ustawy Pzp i art. 24 ust. 5
pkt. 1, pkt 2, pkt. 3, pkt. 4 i pkt. 8 Ustawy Pzp.
10.1.5. Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.4 musi
zawierać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu lub
podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu
zamówienia,
d) informacje czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
10.2. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
10.3. Wykonawca wraz z ofertą składa Załącznik nr 6 do SIWZ tj. Gwarantowane parametry
techniczne.
10.4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, 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. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia.
Dokumenty składane po ocenie ofert:
10.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
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została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni)
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
w postępowaniu.
10.5.1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a)

wykazu robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty;

b)

wykazu osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie z
pkt. 7.4.2. SIWZ), 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.
10.5.2. Sytuacji finansowej i ekonomicznej:
a)

informacji

banku

lub

spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
10.5.3. Pozostałych oświadczeń i dokumentów
a)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania ofert;
b)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

c)

zaświadczenia

właściwej

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu

potwierdzającego,

że

Wykonawca

zawarł

porozumienie

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp;

e)

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w
przypadku

wydania

takiego

wyroku

lub

decyzji

-

dokumentów

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
f)

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)

oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
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i opłatach lokalnych;
10.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.5.3 SIWZ
składa poniżej wskazane dokumenty:
10.6.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.5.3 lit. a) SIWZ- składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10.6.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.5.3 lit. b)-d) SIWZ- składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.6.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 10.6.1 i 10.6.2 SIWZ, zastępuje się je
dokumentem

zawierającym

odpowiednio

oświadczenie

Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane
w pkt. 10.6.1 i 10.6.2 SIWZ dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się
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odpowiednio.
10.6.4. Wykonawca

mający

siedzibę

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 10.5.3 lit. a)
SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 10.6.1 SIWZ, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby

złożonym

przed

notariuszem

lub

przed

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane
w pkt. 9.6.1 SIWZ dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
10.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
10.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o dzielenie zamówienia.
10.9. 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 oraz 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.
10.10. Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych
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w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż wskazane wyżej oświadczenia, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
11.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 SIWZ. Ponadto tacy
Wykonawcy ustanawiają

Pełnomocnika

do reprezentowania

ich

w

niniejszym

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
11.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, to Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa
ustanawiającego Pełnomocnika.
11.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
11.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

12. Opis sposobu przygotowania JEDZ.
12.1. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania JEDZ drogą elektroniczną opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających
ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu
JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. JEDZ należy złożyć
wg zasad wskazanych w punkcie 8 SIWZ:
a) Wykonawca przesyła Organizatorowi Postępowania podpisany kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym JEDZ poprzez Platformę dostępną pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/;
b) Zamawiający dopuszcza złożenie JEDZ w plikach o następujących formatach: doc.,
docx., pdf,
c) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu w jednym z formatów
określonych przez Zamawiającego;
d) W treści JEDZ Wykonawca obowiązany jest wskazać nr referencyjny
postępowania tj. ZCP.18.3.06 oraz oznaczenie pozwalające na identyfikację
Wykonawcy.
e) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp;.
f) Datą przesłania JEDZ będzie data wczytania JEDZ na Platformie dostępnej pod
adresem: https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/.
12.2. Po otwarciu ofert Organizator Postępowania odszyfrowuje JEDZ korzystając z klucza
deszyfrującego oraz weryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego.
13. Wymagania dotyczące wadium.
13.1 Wysokość wadium
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest
do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
13.2 Forma wadium
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy
Pzp.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy:
a)

Wskazanie

Wykonawcy,

gwarancji/poręczenia,

wskazanie

Zamawiającego,

gwaranta/poręczyciela

czyli

(instytucji

beneficjenta
udzielających

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b)

Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
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c)

Kwotę gwarancji/poręczenia,

d)

Termin ważności gwarancji/poręczenia,

e)

Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze
pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu
przewidziane w ustawie okoliczności, okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5
Ustawy Pzp,

f)

Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

i)

Wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego,

j)

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia
nie był krótszy niż okres związania ofertą,

13.3 Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie powinno wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
13.4 Miejsce i sposób wniesienia wadium.
a)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
BNP Paribas Bank Polska SA nr: PL 88 1600 1055 1841 3006 1000 0004
z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o nr referencyjnym ZCP.18.3.06”
Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na
rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie
wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

b) W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu wadialnego
w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
osób uprawnionych ze strony gwaranta np. banku, ubezpieczyciela).
c)

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione
w sposób nieprawidłowy.

13.5 Zwrot wadium
a)

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy
Pzp.

b)

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego jeśli rachunek
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bankowy jest oprocentowany lub bez odsetek jeśli zgodnie z umowa bankową rachunek
jest nieoprocentowany na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
c)

Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46
Ustawy Pzp.

14. Termin związania ofertą.
14.1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Organizatora Postępowania może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Organizator Postępowania 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.
14.3. Przedłużenie okresu 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.
14.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.
15.1. Wymagania podstawowe
a) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.
b) Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ.
c) Ofertę powinna być sporządzona w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej,
zgodnie z zapisami punktu 8 SIWZ.
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d) Wykonawca składa ofertę elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/
e) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych
indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
f) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć elektronicznie.
g) Oferta (formularz oferty) i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych
do SIWZ wzorach) muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
h) Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” kopii składanych wraz z ofertą
oświadczeń/dokumentów dotyczy każdej zapisanej strony kopii dokumentu lub
oświadczenia.
i) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych: doc., docx., pdf. i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty – elektronicznie, przy użyciu Platformy dostępnej
pod adresem: https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/. Ofertę należy złożyć w
oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
j) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
k) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych
indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
l) W treści oferty zamieszcza się informację o ilości stron oferty.
m) Niedochowanie przez Wykonawcę wymogów techniczno - redakcyjnych oferty nie stanowi
podstawy jej odrzucenia, lecz wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
n) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 Ustawy Pzp. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji,
co do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także
informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa,
wyroków sądowych lub decyzji organów administracji niezależnie od podjęcia przez
Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.
o) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta oraz każdy
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dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższe dotyczy także m.in. wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem.
p) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
q) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.2 Zawartość oferty
Na ofertę składa się:
a)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ;

b) Gwarantowane parametry techniczne, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ;
c)

JEDZ –zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ;

d) Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność zoryginałem;
e)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, należy
dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

f)

Dowód wniesienia wadium, wg zasad opisanych w punkcie 13 SIWZ

g) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub 14 RODO, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie
Postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Złożone wraz z
ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oddzielone
od pozostałej części oferty, w sposób umożliwiający Organizatorowi Postępowania
udostępnienie

jawnych

elementów

oferty

innym

uczestnikom

postępowania.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. Zamawiający/Organizator postepowania nie ponosi
odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do której Wykonawca nie podjął działań,
o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek
SIWZ: "Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

35

ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji
niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
16.1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie (przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/)

do

Organizatora

Postępowania

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający prosi o
przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
16.2.Organizator Postępowania jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Organizatora Postępowania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
16.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 16.2. SIWZ lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Organizator Postępowania może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
16.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 16.2. SIWZ.
16.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator Postępowania, bez ujawniania źródła
zapytania, udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego i Platformie.
16.6. W uzasadnionych przypadkach Organizator Postępowania może przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Organizator Postępowania udostępnia na Platformie.
Przepis art. 37 ust. 5 Ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
16.7. Jeżeli w niniejszym postępowaniu, zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, Organizator
Postępowania przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania,
drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej
określonej w dyrektywie.
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16.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
i Organizator Postępowania informuje o tym Wykonawców oraz zamieszcza informację
na stronie internetowej. Zapis pkt. 16.7. SIWZ stosuje się odpowiednio.

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
17.1.Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod
adresem: https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/
17.2.Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia: 04.09.2019 roku do godz. 11:00
17.3.Niedochowanie przez Wykonawcę wymogów techniczno - redakcyjnych oferty
nie stanowi podstawy jej odrzucenia, lecz wszystkie negatywne konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
18.1.Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania ofert.
18.2.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza Oferty, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ z dopiskiem „ZMIANA”.
18.3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie powiadomienia podpisanego
przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu oferty.

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora Postępowania WĘGLOKOKS
ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 29, V piętro, pokój nr 5.64
w dniu 04.09.2019 r godz. 11:30
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20. Tryb otwarcia ofert.
20.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Organizator Postępowania podaje kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.
20.2. Po otwarciu ofert Organizator Postępowania odszyfrowuje oferty korzystając z klucza
deszyfrującego oraz weryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego
20.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy
"WYCOFANIE".
20.4. Oferty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem oferty,
których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zmiany zostaną dołączone do oferty.
20.5. W trakcie otwierania ofert Organizator Postępowania każdorazowo ogłosi obecnym:
a)

nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

b)

informacje dotyczące ceny i terminu wykonania Zamówienia oraz okresu gwarancji
i warunków płatności zawarte w ofertach.

20.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Organizator Postępowania zamieści na Platformie
informacje dotyczące:
a)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c)

ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawarty w ofertach.

20.7. Otwarcie ofert jest jawne.

21. Zwrot oferty bez otwierania.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Organizator Postępowania
niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę – bez
otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

22. Opis sposobu obliczenia ceny.
22.1.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
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obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
22.2.Wykonawca podaje cenę w Formularzu Oferty. Cena wskazana w ofercie jest ceną
ryczałtową. Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi
mieć wpływ na cenę zamówienia.
Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania określonego
w SIWZ. Cena oferty powinna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany
będzie do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia,
z stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.
22.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostaną
w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
22.4. Wykonawcy muszą wycenić oddzielnie każdy etap – poszczególne kamienie milowe
i składające się na nie zadania zgodnie z Załącznikiem nr 9 do PFU, w Formularzu
Ofertowym według poniższego wyszczególnienia w odniesieniu do ceny całkowitej:
1. Kamień Milowy I - 5% ceny całkowitej,
2. Kamień Milowy II - 20 % ceny całkowitej , w tym :
a) zadanie II a
- 10% ceny całkowitej,
b) zadanie II b
- 5% ceny całkowitej,
c) zadanie II c
- 5% ceny całkowitej,
3. Kamień Milowy III – 25 % ceny całkowitej , w tym :
a) zdanie III a
- 15% ceny całkowitej,
b) zadanie III b
- 10% ceny całkowitej,
4. Kamień Milowy IV – 35 % ceny całkowitej , w tym :
a) zadanie IV a
- 15% ceny całkowitej,
b) zadanie IV b - 10% ceny całkowitej,
c) zadanie IV c
- 5% ceny całkowitej,
d) zadanie IV d - 5% ceny całkowitej,
5. Kamień Milowy V
- 15% ceny całkowitej.
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23. Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a)

zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie wskazanego poniżej
kryterium oceny ofert.
KRYTERIUM „C” – CENA
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę, otrzyma maksymalnie 80 punktów, inni
Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do poniższego wzoru:
„C” = (Cmin/Cb) x 100pkt x 80%
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
Cb – cena brutto badanej oferty.
80% - waga kryterium cena

KRYTERIUM „G” – GWARANCJA
Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na urządzenia i kompletny zakres
dostaw i prac elementów technologicznych wchodzących w zakres instalacji oczyszczania
spalin i związaną z nim dokumentację techniczną ponad minimalne 24 miesiące (lecz nie
więcej niż 48 miesięcy), otrzyma maksymalnie 10 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio
mniej, stosownie do poniższego wzoru:
„G” = (Gb/Gmax) x 100pkt x 10%
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancji,
Gmax – Ilość dodatkowych miesięcy gwarancji z oferty o najdłuższym okresie gwarancji,
Gb – Ilość dodatkowych miesięcy gwarancji z oferty.
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10% - waga kryterium gwarancja
KRYTERIUM „T” – TECHNICZNE
Wykonawca, który zaproponuje największy gwarantowany stopień przereagowania
bikarbonatu ponad minimalne 78% lecz nie więcej niż 86 % (przy temperaturze spalin za
kotłami powyżej 140oC), otrzyma maksymalnie 10 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio
mniej, stosownie do poniższego wzoru:
„T” = (Tb/Tmax) x 100pkt x 10%
gdzie:
T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium technicznym,
Tmax – Ilość dodatkowych % przereagowania bikarbonatu z ofert z największym
gwarantowanym stopniem przereagowania bikarbonatu,
Tb – Ilość dodatkowych % przereagowania bikarbonatu z ofert.
10% - waga kryterium technicznego
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę
punktów w określonym przez Zamawiającego kryteriach:
Pł = C + G + T
Pł – łączna liczba punktów
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium gwarancji
T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium technicznym
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne.

24. Tryb oceny ofert.
24.1. Sposób oceny ofert:
a) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełnia wszystkie
wymagania przedstawione w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów w ramach
ustalonego kryterium oceny ofert.
b) W przypadku stwierdzenia przez Organizatora Postępowania, w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy Pzp.
c) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

25. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
25.1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców stosownie do postanowień art. 92 Ustawy Pzp.
25.2. Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
b) Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może
zawrzeć umowę przed upływem terminów wskazanych w zdaniu poprzednim, jeżeli
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
25.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,
są zobowiązani

przedstawić

Wykonawców

wspólnie

Zamawiającemu
ubiegających

się

umowę
o

regulującą
udzielenie

współpracę
zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za jego wykonanie.
25.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93. ust. 1 Ustawy Pzp.
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25.5 Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza,
w rozumieniu przepisów Ustawy Pzp, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem
Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
25.6 Poza przypadkami zmian umowy przewidzianymi bezpośrednio w Ustawie Pzp,
Zamawiający, na podstawie art. 144. ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 4 a) Ustawy Pzp przewiduje
możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy
stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
26.1. Informacje ogólne:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
26.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a)

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 5 % ceny całkowitej
(brutto) podanej w ofercie.

b) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość zabezpieczenia
należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.
26.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru
Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp.
Szczegółowe warunki dotyczące wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9
do SIWZ.
27. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Ustawy Pzp,
tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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28. Podwykonawcy, poleganie za zasobach podmiotów trzecich.
a) Organizator Postępowania żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Informacje te Wykonawca zamieści także
w JEDZ w miejscu na to przewidzianym.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
c) Organizator Postępowania żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez
Wykonawcę firm Podwykonawców.
d) Organizator Postępowania żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
e) Wykonawca może zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
f) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część
zamówienia, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców, jak za własne działanie.
g) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
h) 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.
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i) 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.
j) W celu oceny, czy Wykonawca polegając 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 żąda przedłożenia
dokumentów, które określają w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d. 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.
k) Organizator Postępowania ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w pkt. 9 SIWZ.
l) Wykonawca,

który

zamierza

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w JEDZ.
m) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zamieszcza
informację o poleganiu na zasobach w JEDZ.
29. Wykaz załączników do SIWZ
Poniższa tabela zawiera wykaz załączników do SIWZ.
lp.

Oznaczenie

Nazwa Załącznika

Załącznika
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1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

2.

Załącznik nr 2

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

3.

Załącznik nr 3

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
niniejszego zamówienia.

4.

Załącznik nr 4

Wzór wykazu wykonanych prac

5.

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej

6.

Załącznik nr 6

Gwarantowane parametry techniczne

7.

Załącznik nr 7

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

8.

Załącznik nr 8

Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z załącznikami

9.

Załącznik nr 9

Wzór Umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są
ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń
można uzyskać bezpłatnie na Platformie pod adresem: https://weglokoksenergiapzp.logintrade.net/
Szczegółowe zasady korzystania z Platformy dla Wykonawcy dostępne jest pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 50 MB.

30. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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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), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska,
b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w WĘGLOKOKS ENERGIA
ZCP sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska może Pani/Pan kontaktować
się

z

administratorem

danych

osobowych

pod

adresem

e-mail:

zcp@weglokoksenergia.pl ,tel. +48 328321241;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań
prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”
sprawa Nr ZCP.18.3.06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) 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 publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm. ), dalej „Ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia:
f) 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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
osobowych1);
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 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 2);

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
i) 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”.

------------------------------------1)

2)

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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