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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Do postępowania przetargowego prowadzonego oparciu o Regulamin Wewnętrzny 

Zamawiającego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwotę 30 000 EURO na: 

 „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

713210004 – usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy”. 

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

a) uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 

b) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej wraz z kosztorysem 
inwestorskim oraz uzgodnienie go z Zamawiającym, 

c) uzgodnienie przyłączenia źródła energii elektrycznej do sieci wewnętrznej – rozdzielnia główna 
w kotłowni K-15 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy, 

d) uzgodnienia projektowanej instalacji z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii 
elektrycznej, 

e) pozostałe uzgodnienia branżowe projektu w stopniu niezbędnym do uzyskania pozwolenia 
na budowę, 

f) uzyskanie decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę. 

3. Wytyczne do projektu: 

a) Opis projektowanej instalacji, konfiguracja urządzeń, dobór zabezpieczeń, dobór kabli 

przesyłowych, dobór systemu montażowego i inne parametry elementów instalacji 

fotowoltaicznej  zawiera koncepcja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, 

b) Moduły fotowoltaiczne należy zlokalizować w wyznaczonym miejscu na działce nr 518/12, 
obręb 1 należącej do Zamawiającego, 

c) Zestaw modułów fotowoltaicznych musi być podłączony do lokalnej instalacji elektrycznej, 

d) Należy zastosować falowniki trójfazowe. Ilość, moc falowników i ich parametry należy dobrać 
w taki sposób, aby zapewnić możliwie najwyższą sprawność przetwarzania, tj. jak najlepsze 
dopasowanie falownika do modułów, 

e) Należy zastosować falowniki z układami MPPT śledzącymi maksymalny punkt mocy, w celu 
zwiększenia ilości uzyskanej energii, 

f) Należy zainstalować stację pogodową mierzącą promieniowanie słoneczne, prędkość wiatru 
oraz temperaturę powietrza, której zadaniem będzie optymalizowanie działań falowników – 
solarnych. Optymalizacja będzie polegała na poprawie współczynnika MPPT („Maximum Power 
Point Tracking”), 

g) Instalację należy zaprojektować w ten sposób, aby uzyskana energia elektryczna była zużyta 
wyłącznie na potrzeby własne Zamawiającego z blokadą przepływu prądu do zewnętrznej sieci 
energetycznej, 

h) Rozdzielnię główną i wewnętrzną instalację elektryczną budynku kotłowni K-15 należy 
doposażyć na potrzeby systemu fotowoltaicznego w niezbędne elementy i urządzenia, 

i) Należy zastosować system zarządzania energią umożliwiający prezentację online: 
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- wartości mocy, uzysków, ilości niewyemitowanego CO2, 

- wartości nasłonecznienia, 

- wartości temperatury otoczenia i modułów, 

- archiwizowania ww. danych, 

- prezentacji wykresów chwilowych, dziennych, miesięcznych, rocznych, 

j) Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje: 

- opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych dla wszystkich 
wymaganych branż (konstrukcyjnej, elektrycznej) obejmujących cały zakres realizowanego 
zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, 
z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem 
wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 
1133 z późn. zm.) 

4. Pomiary energii oraz kompensacja energii biernej. 
4.1. W celu pomiaru energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną należy zastosować 

Inwertery z możliwością pomiaru sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i całościowo. 
Odczyt wyprodukowanej energii będzie wizualizowany poprzez  Systemu Zarządzania Energią 
na dowolnej stacji roboczej podłączonej do wewnętrznej sieci teleinformatycznej. 

4.2. W przypadku, gdy istniejący układ kompensacji mocy biernej należący do Zamawiającego będzie 
niewystarczający należy zaprojektować automatyczny układ zewnętrznej kompensacji energii 
biernej indukcyjnej i pojemnościowej generowanej podczas słabego nasłonecznienia oraz w nocy. 

5. Informacja o ofercie wariantowej, częściowej i umowie ramowej. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej z Wykonawcami. 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

1.Wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu projektu budowlano-wykonawczego -  15.05.2017r. 

2.Uzyskanie pozwolenia na budowę - 30.09.2017r. 

7. Termin składania i otwarcia ofert. 

a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 04.04.2017r. do godziny 12.00. 

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2017r. o godz. 12.15. w siedzibie Zamawiającego. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania: 
7.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 

7.1.1. Wiedza i doświadczenie: 
 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w okresie tym wykaże co najmniej: 

 - pięciu robót polegających na wykonaniu projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 
80kWp. 

  Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: 
spełnia – nie spełnia. 

7.1.2. Potencjał techniczny: 
 Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania 

niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

7.1.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:   
 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu 
o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
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7.1.4.Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 
5 000,00 zł wraz z oświadczeniem, że w przypadku wyboru oferty przed podpisaniem umowy 
kwota polisy o której mowa powyżej zostanie zwiększona do 15 000,00 zł. 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku zostanie 
dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

7.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
7.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
7.2.2. Wykaz wykonanych projektów w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia (pkt. 7.1.1.), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 
do niniejszej SIWZ. 

7.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia (pkt. 7.1.3.), także zakresu wykonywanych przez nie czynności  - według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 

7.2.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia (pkt. 7.1.3.) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej 
SIWZ. 

7.2.5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia wraz z oświadczeniem w zakresie opisanym w pkt. 7.1.4. 

7.3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 

7.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 
do niniejszej SIWZ. 

7.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

8.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
8.1.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie. 

8.1.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
zawarciem umowy. 

8.2. Terminy zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gwarancjach: 
Termin ważności gwarancji musi wynosić co najmniej: 
a) na 70 % wartości – termin zakończenia umowy + 30 dni 
b) na 30 % wartości – termin zakończenia umowy + 15 dni + okres rękojmi (tj. 36 miesięcy) 
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8.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
8.3.1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
8.3.1.1. pieniądzu; 
8.3.1.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
8.3.1.3. gwarancjach bankowych; 
8.3.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
8.3.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

8.3.1.6. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku; 
8.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

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

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
8.3.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8.3.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia należy je złożyć w kasie 
zamawiającego (w siedzibie MPEC Sp. z o.o.). Do oferty należy załączyć kopię dokumentu 
podpisaną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

8.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

8.5. Zmiana formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy: 
8.5.1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

z form wymienionych w pkt. 9.3.1. za zgodą Zamawiającego. 
8.5.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. 

8.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
8.6.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i odbioru bezusterkowego zadania, bądź 30 dni po odbiorze i usunięcia usterek stwierdzonych 
podczas odbioru. 

8.6.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia – zwrot zabezpieczenia z tytułu 
rękojmi nastąpi po okresie gwarancji i odbiorze pogwarancyjnym, nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

9.1. Wymagania podstawowe 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 



Znak sprawy: TE.26.02.2017  Dębica dnia: 23.03.2017 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 
do tego upoważnione lub potwierdzonej kopii. 

6) Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą 
SIWZ. 

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby. 

8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 U.P.Z.P. 

10) Przed złożeniem oferty wymagane są oględziny w siedzibie Zamawiającego. 

9.2. Forma oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. 

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

9.3. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 
b) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 
c) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 
d) Oświadczenie Wykonawcy(ów), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej 
SIWZ. 

e) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 
do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

f) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 
do niniejszej SIWZ 

g) Wycena robót - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 



Znak sprawy: TE.26.02.2017  Dębica dnia: 23.03.2017 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

i) Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami sporządzony 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

3) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie 
będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. Opis sposobu wyboru oferty. 

10.1. Wybór oferty dokonany zostanie przez Zamawiającego wg następujących kryteriów : 
1. Cena [C]     max. 90 pkt. 
2. Doświadczenie Wykonawcy w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych  [D]  max. 10 pkt. 

 
Ad. 1 Kryterium „Cena [C]” 
Wartość punktowa kryterium [C] dla danej oferty obliczona zostanie wg wzoru  
C = (Cmin / Coferty) x 90 gdzie: 
C – ilość pkt. przyznanych ocenianej ofercie, 
C min. – jest to cena najniższej oferty, 
Coferty – jest to cena ocenianej oferty. 
 
Ad. 2 Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych [D]” 
Wartość punktowa kryterium [D] dla ocenianej oferty obliczona zostanie wg wzoru  
D = (Doferty / Dmax) x 10 gdzie: 
D – ilość pkt. przyznanych ocenianej ofercie, 
Doferty – liczba realizacji, 
Dmax. – maksymalna liczba realizacji ze złożonych ofert  

 

10.2. Zamawiający dokona wyboru oferty która nie podlega odrzuceniu, spełni wszystkie warunki 
postępowania. i osiągnęła największą ilość punktów wg powyższych kryteriów. 

10.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone 
oferty uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

10.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

10.5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej ilości punktów. 

 

11. Oferta z rażąco niską ceną. 

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów. 
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Zamawiający odrzuca ofertę: 

a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub 

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Uzupełnienie oferty. 
12.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub  

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  lub którzy  
nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  dokumenty  zawierające  błędy,  lub którzy  
złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie, chyba 
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

12.2. Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzić 
spełnianie  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez 
oferowane  roboty  budowlane  i  usługi  wymagań  określonych  przez  zamawiającego,  
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

12.3. Zamawiający  wezwie  także  Wykonawców,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, których złożenia żądał w niniejszej SIWZ. 

13. Tryb oceny ofert. 
13.1.  Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

w zakresie ujętym w pkt. 13.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek  
ujętych w pkt. 13.1.2, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 

13.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 
 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści 
pkt. 12 niniejszej SIWZ. 

13.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji. 

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona. 

c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

14. Wykluczenie Wykonawcy. 
14.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z  postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści oświadczenia. 
14.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z niniejszego postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 
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15. Odrzucenie oferty. 
15.1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a)  Jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 
b)  Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny 
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki nieistotnej. 
g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

15.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
16.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. 
16.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. 
16.3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
cenę wybranej oferty. 

17. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
17.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
e) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
f) podlega  unieważnieniu  w  części  wykraczającej  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia 

zawarte w niniejszej SIWZ. 
17.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

17.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 

18. Unieważnienie postępowania. 
18.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o dzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
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19. Oględziny miejsca realizacji zamówienia. 

 Przed złożeniem oferty Zamawiający przewiduje możliwość oględzin terenu objętego inwestycją w dni 
robocze w godz. od 8.00 do 14.00. 

 Aby uzyskać możliwość oględzin obiektu należy zwrócić się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
e-mail w celu ustalenia terminu oględzin. 

20. Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami upoważniony jest Jarosław Żmuda, 
tel. 601 823 653, e-mail: jzmuda@mpec-debica.pl 

21. Zamawiający zastrzega sobie 30-dniowy termin zapłaty faktury wystawionej po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego montażu urządzeń. 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji określonego jak wyżej przedmiotu umowy 
polegającej na zmniejszeniu zakresu czynności, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne 
roszczenie wobec Zamawiającego. W tym przypadku rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorys 
stanowiący załącznik do oferty 

23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania 
przyczyny. 

 

 

 

Zatwierdzam 
Prezes Zarządu 

 
 

Tomasz Wróbel 
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załączniki: 

Załącznik nr 1: Koncepcja projektowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 77,76 kW dla Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy 

Załącznik nr 2: wzór umowy na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji 
fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Dębicy”. 

Załącznik nr 3: formularz oferty - wzór 
Załącznik nr 4: wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 5: wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. 
Załącznik nr 6: wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
Załącznik nr 7: wzór wykazu wykonanych robót. 
Załącznik nr 8: wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 9: wycena robót 
Załącznik nr 10: opis techniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Znak sprawy: TE.26.02.2017  Dębica dnia: 23.03.2017 

Załącznik nr 3 – Formularz oferty - wzór 
 

FORMULARZ OFERTY 
na:  

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TE.26.02.2017 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 
 

WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

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

   
   

 
1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  

 
2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, 
3. cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi  

 
netto (bez VAT) ...................................................................................... [PLN] 

  
 słownie: ..................................................................................................  [PLN] 
 

 plus należny podatek VAT w wysokości ………% 
 

 tj. …………………………………………..…………………………………. [PLN] 
 
 słownie: …………………………………………………………………….…  [PLN] 
 
 Cena brutto z VAT ………………………………………………..…………  [PLN] 
 
 słownie: ………………………………………………………………………  [PLN] 
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4. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5. zobowiązuję się realizować zadanie w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy 
6. akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia 
 faktury 
7. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 
8. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 

9. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]2 
10. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 
11. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 

być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 
 

 
l.p. 

 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    
b)    

 
12. Oferta została złożona na .............. ponumerowanych stronach 
13. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwyko-

nawcom4: 
 

l.p. Nazwa części 

zamówienia a)  
b)  

 
Podpis(y): 

 

 
l.p. 

 

 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

 
Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

 

 
Miejscowość 

i data 

1)      
2)      
3)      

 
1 

Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
2 
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

3 
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4 
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TE.26.02.2017 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

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

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y) ŻE : 
 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
zadaniu p.n. 

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” 

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

1. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 
2. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania niniejszego zamówienia; 
3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia; 
 

 
 
PODPIS(Y): 

 
 

 
 
 

l.p. 

 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

 
 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 
zamówienie. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TE.26.02.2017 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

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

   

   

 

 

OŚWIADCZAM(Y) ŻE : 
dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych 
uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub uprawnionymi do 
sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów 
prawa, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych 
specjalnościach : 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

 
* Podać informacje nt. wykształcenia 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy 
wymienione powyżej – w zależności od posiadanych uprawnień. 

 

 
PODPIS(Y): 

 

 
l.p. 

 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnio-
nej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 
Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 

Miejscowość 
i data 

                  

                  

 
 
 
 

 

 
l.p. 

 

 
Zakres 

Osoba przewidziana do wykonania zamówienia 
 

Imię i nazwisko 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

 
Wykształcenie 

Podstawa do 

dysponowania osobą 
przez Wykonawcę 

1) Sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne 
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Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia 

 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TE.26.02.2017 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

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

   

   

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” 

Oświadczam(y), że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć: 
 

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych. 

 

 
 

PODPIS(Y): 
 

 
l.p. 

 

 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

 
Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

 

 
Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 7 - Wzór wykazu wykonanych robót. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TE.26.02.2017 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

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

   

   

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 
 

 

 

L.p. 

 
 

Nazwa 
roboty 

 

Przedmiot roboty 
wraz z krótkim opisem 

 
Data wykonania 

Odbiorca 
(nazwa, 
adres, 

nr telefonu 
do kontaktu) 

 
 

Nazwa 

Wykonawcy
5

 

 

 

Uwagi 
początek 

(data) 
zakończenie 

(data) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub 
dokument niepotwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty. 

 
PODPIS: 

 

 
l.p. 

 

 
Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych)  
do podpisania  niniej-
szej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

 
Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

 

 
Miejscowość 

i data 

      

      

5 
Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
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Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TE.26.02.2017 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

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

   

   

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o 
treść wymienioną poniżej, która stanowi, iż z postępowania wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę 
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
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związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

 
PODPIS: 

 

 
l.p. 

 

 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

 
Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

 

 
Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 9 – Wycena robót 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  TE.26.02.2017 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

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

   

   

 
   

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy   

 
L.p. 

 
Nazwa 

Razem 

1. Wykonanie projektu  

2. Roboty towarzyszące (wymienić jakie)  

3. Uzgodnienia i opłaty administracyjne  

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

   

 Razem netto:   

 Razem VAT:  

 Razem brutto:  

 
UWAGA 
1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola wartościami zł. 

2. Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów 
zawartych w tabeli. 

3.  Tabela ma zawierać zestawienie wszystkich kosztów realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ. 
 
PODPIS: 

 
 

l.p. 

 

 
Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

 
Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

 

 
Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 10 – Opis techniczny 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TE.26.02.2017 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

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

   

   

 
   

Materiały 

L.p. Wymóg Oferowane 

1. Opis rozwiązań , technologii 
zastosowanych paneli 
fotowoltaicznych, koszty 
eksploatacji, trwałość 
rozwiązań, konieczność  
i częstotliwość przeglądów 
gwarancyjnych  
i pogwarancyjnych itp.  
 

 

 
Instrukcja wypełniania: 

1. W powyższej tabeli Wykonawca winien wypełnić ostatnią kolumnę w następujący sposób: 

a) W przypadku żądania podania parametru – należy wpisać jego wartość, 

b) W przypadku żądania nazwy – należy podać jego pełną nazwę, producenta, typ, nr itp. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany układu i proporcji powyższej tabeli, pod warunkiem 
iż po zmianie zawierać będzie dokładnie te same elementy opisu. 

3. Do niniejszego opisu, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane urządzenia 
i oprogramowanie warunków postawionych przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć 
kopie instrukcji, kart katalogowych, certyfikatów itp. lub ewentualnie wydruki ze stron 
internetowych. Jedynie pochodzące od producenta danego elementu zamówienia dokumenty 
brane będą do oceny przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych powyżej danych w oparciu 
o własne źródła i informacje uzyskane od producentów. 

 
PODPIS: 

 
 

l.p. 

 

 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

 
Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

 

 
Miejscowość 

i data 

      

 

 


