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A. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU                 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY   

POWIAT PIŃCZOWSKI  z siedzibą  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów 
 
Tel.-   41 35 760 01       faks - 41 35 760 07        
strona  internetowa:www.pinczow.pl                              
e-mail: starostwo@pinczow.pl 
 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN: 

 

TERMOMODERNIZACJA   BUDYNKÓW  

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ-SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE 

 

 
Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 

– Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, projekt: 

„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów 

Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie” 

Podstawa: UMOWA Nr RPSW.03.03.00-26-0051/17-00  

 

Projekt obejmuje wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków(A-B-C-D-E) szpitala 

powiatowego w Pińczowie wraz budową instalacji fotowoltaicznej służące poprawie efektywności 

energetycznej oraz zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

W wyniku działań opisanych niniejszą SIWZ, Zamawiający oczekuje uzyskania poniższych 

efektów w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energie końcową oraz efektu ekologicz-

nego (szacowanych łącznie na podstawie audytów efektywności energetycznej): 

 roczny spadek emisji gazów cieplarnianych winien wynieść 349,51 tony równoważnika 

CO²/rocznie, 

 zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej o 

1640590,74 kWh/rok, 

 zmniejszenia zużycia energii końcowej 4064,58 GJ/rok, 

 zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii do poziomu – 36,12 

MWhe/rok, 

 zaoszczędzenia energii elektrycznej w wysokości 209,81 MWh/rok, 

 zaoszczędzenia energii cieplnej w wysokości 3309,27 GJ/rok. 

 

 

 

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej Zamawiającego http://starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php  oraz  na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

Postępowanie przeprowadzone jest  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U.2019 , poz.1843)  w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46), przepisów 

wykonawczych doń się odnoszących, niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

http://www.pinczow.pl/
mailto:starostwo@pinczow.pl
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Zamawiający przewiduje zastosowanie  procedury określonej art. 24aa ust. 1 ustawy tj. dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najko-

rzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamó-

wień publicznych,  kodeksu cywilnego, prawa budowlanego. 

   Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ oraz załącznikami stanowiącymi 

jej integralna część.  

 Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT. 

 Prowadzący postepowanie: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa , ul. Zacisze 5; tel. 

41-357-60-01 w. 240; faks;041-357-760-07; e-mail: promocja@pinczow.pl, w dni robocze, w 

godzinach 800-1500.  

 Wykonawca powinien śledzić na bieżąco stronę internetową Zamawiającego. 

 Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji 

lokalnej. 

W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z prowadzącym postepowanie. 

 

 Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

 
„Zamawiający” Powiat Pińczowski  z siedzibą  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów 

„Postępowanie” postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ 

„SIWZ” niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

„Ustawa” ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

poz.18 43) 
„Zamówienie  należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

w sposób szczegółowy opisany w SIWZ i jej załącznikach 
„Wykonawca” podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę  na wykonanie              

zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia 
„Prawo budowlane”          ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186, ze       

zmianami 

„RODO” rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia  

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia                

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119  z 04.05.2016 

 

 

B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia  

pn.:„Termomodernizacja budynków (A-B-C-D-E) Zespołu Opieki Zdrowotnej - szpitala 

powiatowego w Pińczowie”. 

 Przedsięwzięcie podzielono na  zadania opisane jako:  

1. termomodernizacja  budynków A-B-C-D-E zwane  dalej „termomodernizacją” 

2.  budowa instalacji fotowoltaicznej zwane dalej „fotowoltaiką” 

 

Zakres  każdej z części  opisanej w pkt. 1 i 2 zamówienia obejmuje wykonanie: 

1. dokumentacji projektowej obejmującej  wielobranżowe projekty wykonawcze, kosztorysy, 

harmonogramy, nadzór autorski oraz  inwentaryzację przyrodniczą, audyty energetyczne i 

dokumentację powykonawczą 

2. robót budowlanych obejmujących w szczególności: 

zadanie nr 1 – „termomodernizacja” 

mailto:promocja@pinczow.pl
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2.1 roboty  dociepleniowe ścian zewnętrznych, stropodachu, 

2.2 wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej; 

2.3 przebudowę (modernizację) systemu wentylacji; 

2.4 przebudowę (modernizację) instalacji centralnego ogrzewania; 

2.5 przebudowę (modernizację) instalacji ciepłej wody użytkowej; 

2.6 wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,  

2.7 instalację zarządzania energią cieplna i elektryczną 

 

zadanie nr 2 –„budowa instalacji fotowoltaicznej”  

2.8 budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9kW, 

 

3. Zamawiający wymaga  udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji  

jakości na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych 

wchodzących w zakres zadania nr1 „termomodernizacja” (z wyłączeniem urządzeń wentylacji 

/klimatyzacji dla których wymagana jest 5-cio letnia gwarancja ) oraz co najmniej tyleż samego 

okresu rękojmi za wady.  

 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych zadania nr1  

stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 

 

4. Zamawiający wymaga co najmniej: 

4.1. 15 letniej gwarancji na moduły fotowoltaiczne PV - zadanie nr2,  

4.2.   8 letniej gwarancji na falowniki- zadanie nr2,  

4.3.   5 letniej gwarancji wykonania robót instalacyjnych - zadanie nr2,  

4.4.   5 letniej gwarancji na urządzenia zadania nr 1 w zakresie wentylacji/ klimatyzacji oraz w  

              zakresie pozostałych urządzeń i osprzętu zadania nr 2  

 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (opisany w punkcie 4) jest obligatoryjny i nie  

stanowi kryterium oceny ofert. 
 

5. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa.  

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

6. Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.  

Szczegółowe warunki ustalenia ceny oferty zawarto w  rozdziale SIWZ  – „Opis 

kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze ofert”.  
 

II. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w: 

1. Programie Funkcjonalno-Użytkowym „termomodernizacja”  

Załącznik nr 8 do SIWZ 

2. Programie Funkcjonalno-Użytkowym „fotowoltaika”  

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

III. Zamawiający zaznacza, iż w ciągu całego procesu inwestycyjnego Wykonawca będzie 

wykonywał roboty w czynnym obiekcie - Szpital będzie funkcjonował w normalnym 

trybie.  
 Podmioty biorące udział w procesie inwestycyjnym muszą zachować szczególną ostrożność i 

zapewnić bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i personelowi Szpitala.  

 Wykonawca musi uwzględnić codzienne, sprzątanie pomieszczeń po wykonanych robotach 

budowlanych oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń, odpadów w wyznaczone miejsce na 

placu zaplecza budowy. 

Lokalizację zaplecza oraz warunki zeń korzystania zawarto w projekcie umowy 

oraz programach funkcjonalno-użytkowych . 

IV. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo 

zamówień publicznych, ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań 

stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji i ich pełną zgodność z przepisami 

prawa polskiego. 
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2. Wykonawca  jest zobowiązany posiadać  niezbędne uprawnienia do wykonywania 

przedmiotu zamówienia i zapewnienia  osób posiadających stosowne uprawnienia 

projektowe, wykonawcze. 

3. Wykonawca jest  zobowiązany do realizacji robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, 

w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów, 

materiałów stosowanych w budownictwie. 

4. Wykonawca jest  zobowiązany wykonać wszelkie prace zgodnie z wymogami Rozporządze-

nia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecz-

niczą. 

5. Wykonawca jest  zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób 

określony w PFU, we wzorze umowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami i normatywami, 

6. Wykonawca jest  zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 

6.1. użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, posiadać 

aprobaty techniczne i odpowiednie atesty, 
6.2. być zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru Budowlanego przed ich zastosowaniem, 

6.3. urządzenia winny być wyprodukowane nie później  niż  w roku  montażu,  posiadać  in-

strukcje obsługi w j. polskim  oraz oznakowane w taki sposób, by możliwa była iden-

tyfikacja  produktu i producenta. 
 

V. Jeżeli użyte w SIWZ (i/lub w załącznikach do SIWZ) parametry lub normy krajowe lub 

przenoszące normy europejskie lub normy międzynarodowe wskazują na producentów 

produktów lub źródło ich pochodzenia, to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych 

produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości 

produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest 

uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które 

posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach. 

Dopuszcza się również wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w 

dokumentach niniejszej SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ,,równoważności”. 

 

VI. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części  zamówienia. 

1. jeżeli Wykonawca zamierza  powierzyć część zamówienia podwykonawcom  to jego zakres 

jest zobowiązany wskazać w ofercie.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 

wykonane przez siebie, podwykonawców i inne podmioty. 

Warunki  dot. podwykonawstwa zawarto w rozdziale „Podwykonawstwo” oraz w wzorze  

umowy. 

 

VII. Zamawiający na  podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę ( lub podwykonawcę), na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy - osób wykonujących:  prace dociepleniowe; przebudowę 

systemu wentylacji; przebudowę instalacji c.o., wod.-kan.; instalacje elektryczne; wszystkie 

prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej. 

 

Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określi 

Wykonawca uwzględniając termin wykonania, rodzaj robót, złożoność procesu 

technologicznego. 

 Warunki związane z zatrudnieniem osób na umowę o pracę zawarto we wzorze umowy 

stanowiącym  załączniki do SIWZ. 

Osoby wykonujące czynności będące robotami budowlanymi powinny posiadać odpo-

wiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe, stosownie do prze-

prowadzanych prac. 
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VIII. Wykonawca będzie  zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie  realizacji 

przedmiotu umowy, uwzględniania uwag Zamawiającego i osób pełniących funkcje 

przedstawiciela Zamawiającego, którymi będą:  

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, działający w granicach określonych ustawą Prawo 

budowlane,  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zostanie wyłoniony w trybie odrębnego zamówienia. 

 kierownik Projektu ”Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie”, 

działający w zakresie praw przypisanych Zamawianemu z wyłączeniem praw skutkujących 

zmianą treści zawartej umowy. 

 

IX. Zamawiający informuje, że: 
1. ZOZ Pińczów zlokalizowany jest w obrębie staromiejskiego układu  urbanistycznego, 

wpisanego do rejestru zabytków m. Pińczowa. 

2.  z chwilą przekazania mu dokumentacji projektowej powstałej w wyniku zamówienia,  

Zamawiający przejmuje w całości i na wyłączność  autorskie prawa majątkowe, na zasadach 

określonych w umowie 

3. rozliczenie umowy prowadzone będzie w złotych polskich, 

4. nie przewiduje się udzielenia zaliczek1 na poczet wykonania zamówienia.  

 

X. Zamawiający informuje, że: 
1. nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 

realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp, 

2. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

3. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

4. nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

5. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

6. nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

7. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp. 

 

XI. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71320000-7  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323100-9  usługi projektowania  systemów zasilania energia elektryczną 

79930000-2  specjalne usługi projektowe;  

45000000-7 roboty budowlane;  

45215140-0  roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych;  

45215100-8  roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych;  

45300000-0  roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45331200-0     instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45331210-1     instalowanie wentylacji   

45331100-7  instalowanie centralnego ogrzewania 

45443000-4  roboty elewacyjne 

45450000-6  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71248000-8  nadzór nad projektem i dokumentacją 

09331200-5  słoneczne moduły fotoelektryczne 

45261215-4  pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45310000-3  roboty instalacjne elektryczne 

45314300-4  instalowanie infrastruktury okablowania 

45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych 

51112100-0 usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

45320000-6  roboty izolacyjne;  

45321000-3 izolacja cieplna;  

 

                                                 
1 Zaliczka w rozumieniu wniesienia zapłaty na poczet przyszłego świadczenia pieniężnego przed spełnieniem 

świadczenia wzajemnego  
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C. TERMIN REALIZACJI ZMÓWIENIA  

 

Zamawiający ustala następujące terminy realizacji przedsięwzięcia: 

1. termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy, 

2. wykonanie przez Wykonawcę wielobranżowych projektów wykonawczych wraz kosztorysami 

– w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy, 

3. zakończenie realizacji -  w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 

Pod pojęciem zakończenie realizacji rozumie się podpisanie przez strony bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego obejmującego roboty budowlane zadania nr1 i zadania 

nr2.Warunki podpisania w/w protokołu zostały zawarte w PFU. 

 

Zmiany wysokości  wynagrodzenia należnego Wykonawcy  - określone art. 142 ust.5Pzp 

zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

W terminie realizacji umowy Zamawiający przewidział 1- miesięczny czasookres: 

- przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ustawy Prawo budowlane) wchodzących w 

zakres zadania „termomodernizacja” z wyłączeniem „wentylacji” 

- uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy Prawo budowlane) instalacji 

fotowoltaicznej  oraz  „wentylacji” . 

 

D. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. złożą ofertę spełniającą warunki zamówienia, czyli ofertę zgodną w kwestii sposobu jej 

przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami 

niniejszej SIWZ, w wyznaczonym terminie do składania ofert, 

2. wykażą, że spełniają warunki udziału postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. 

2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1ustawy Pzp 
1. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców w oparciu o art 24 ust 5 pkt 2 – 7 PZP.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyj-

nym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził li-

kwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyza-

cyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjąt-

kiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym posta-

nowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upa-

dłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615); 

4. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – tj. Wyko-

nawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków do-

wodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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. 

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty 

oświadczenie - załącznik nr 2a.  
 

2.2. spełniają warunki udziału określone w niniejszej SIWZ dot. : 

2.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wy-

nika to z odrębnych przepisów.  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
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2.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełnio-

ny, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: 

 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

wiązanej z przedmiotem zamówienia na minimum 2000 000,00zł,  

 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 

1500 000,00zł, udokumentowane  informacją z banku  lub spółdzielczej kasy oszczędno-

ściowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, w okresie nie wcześniej-

szym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

 

Na potwierdzenie tegoż warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr 2b. 

 

2.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej dot.: 

 

2.2.3.1 wykonanych robót 

 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz należycie wykonanych przez 

Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej: 

 2-ch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub 

modernizacji/kompleksowym remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 

1500 000,00 zł brutto każda i obejmujących swym zakresem co najmniej roboty z zakresu 

budowy/przebudowy wentylacji mechanicznej; budowy/przebudowy instalacji centralnego 

ogrzewania; robót dociepleniowych, 

 w tym przynajmniej 1-dnej realizowanej w obiekcie czynnym 

 oraz  

 2-ch zadań  polegających na budowie w budynku użyteczności publicznej instalacji 

fotowoltaicznej o wartości minimum  250 000,00 zł brutto każda, 

 w tym przynajmniej 1-dnej realizowanej w obiekcie czynnym.  

 

Za budynek użyteczności publicznej Zamawiający przyjmuje budynek zgodny z definicją 

zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U.2019, 

poz.1065)   

 

Na potwierdzenie w/w warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr 3 - wykaz  zawiera-

jący ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania ;  podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających należyte wykonanie, w szczególno-

ści informacji o wykonaniu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  prawidłowo ukoń-

czone, 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 

 

2.2.3.2 wykonanych prac projektowych  

 osoby (osób) posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń (bez ograniczeń), 

 cieplnych oraz wentylacyjnych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych,  

Zamawiający wymaga by projektant wentylacji posiadał udokumentowane doświadczenie 

(min.1 opracowanie projektowe) w zakresie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji  dla 

obiektu użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 10 000m3  

 osoby (osób) posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń (bez ograniczeń), 

 elektrycznych i elektroelektrycznych,   

Zamawiający wymaga by projektant posiadał doświadczenie w opracowaniu co najmniej 

1 projektu budowlanego/ wykonawczego  budowy instalacji fotowoltaicznej  o wydajności  

40± 5kW . 
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 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno –budowlanej (bez 

ograniczeń),  

Na potwierdzenie w/w warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr 4 

 

2.2.3.3 kierowanie robotami budowlanymi: 

 kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno –budowlanej (bez ograniczeń), oraz posiadającego  doświadczenie 

w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy) od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji 

związanej z związane z budową /przebudową /rozbudową obiektu użyteczności publicznej o 

wartości robót minimum 500 000,00zł brutto, wykonaną w okresie minionych 5 lat,  

 kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych (bez 

ograniczeń),  oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik 

budowy) od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji związanej z związane z budową 

/przebudową /rozbudową obiektu użyteczności publicznej o wartości robót minimum 

1000 000,00zł brutto, wykonaną w okresie minionych 5 lat, 

 kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, (bez ograniczeń),  oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu 

robotami (jako kierownik budowy) od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji związanej z 

związane z budową /przebudową /rozbudową obiektu użyteczności publicznej o wartości robót 

minimum 250 000,00zł brutto, wykonaną w okresie minionych 5 lat, 

 kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych  oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami 

(jako kierownik budowy) od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji związanej z budową 

/przebudową/rozbudową obiektu użyteczności publicznej o wartości robót minimum  250,00zł 

brutto, wykonaną w okresie minionych 5 lat, 

 

Na potwierdzenie w/w warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr 4 

 

 Zamawiający  zastrzega, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie po-

siadania zdolności technicznej  i zawodowej dopuszcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane oraz  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie uprawnienia równoważne , wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  

 Zamawiający dopuszcza  możliwość: „łączenia uprawnień” oraz   łączenia funkcji ( do projek-

towania i kierowania robotami)  wśród wskazanych osób.  

 

3. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca: 

3.1.1. powołuje się w składanych oświadczeniach na dostępność dokumentów w bezpłatnych, 

ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca 

powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami, 

3.1.2. powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca 

powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty, 

3.1.3. który w świetle przesłanek określonych w art.24 ust. 1 pkt.13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

ustawy podlega wykluczeniu, może skorzystać z procedury self –cleaning poprzez 

przedstawienie dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w tym, że: 

3.1.3.1. naprawił szkodę lub zadość uczynił za doznaną krzywdę, 

3.1.3.2. podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do 

zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu;  

 

Na potwierdzenie w/w warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr 2a 
 

 

Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia 
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wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiednego przebiegu postępowania 
 

4. Dla spełnienia w/w  warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ma prawo, zgodnie z art. 22a 

Pzp w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych własnych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go 

z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach  lub sytuacji  innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując  zmówienie  będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. W  szczególności musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zmówienia. 

5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 

żądać będzie dokumentów opisanych rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, określających w szczególności: 

5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót 

budowlanych  musi być spełniony samodzielnie przez Wykonawcę  lub samodzielnie przez 

minimum jeden podmiot udostepniający doświadczenie (podwykonawcę). W przypadku 

podmiotów wspólnie występujących przez minimum jednego z Wykonawców wspólnie 

występujących.      Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) w/w doświadczenia. 

 

 

E. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW  

 

1. wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
1.1. oferta cenowa, 

1.2. oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, o braku podstaw do wykluczenia na podsta-

wie art. 24 ust. 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiają-

cego w SIWZ, 

1.3. oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postepowa-

niu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, aktualne na dzień składania, 

1.4. każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa oświad-

czenie/a o którym/ych mowa wyżej, 

1.5. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku ist-

nienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych pod-

miotach w oświadczeniu. 

 

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie spełniania 

przez Wykonawcę warunków udzielenia zamówienia. 

 

1.6. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, Wykonawcy są zobowiązani przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art.24 ust.pkt.23. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powia-

zania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
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Na potwierdzenie  należy dołączyć do oferty - załącznik nr 5 

 

 

2. wykaz dokumentów, które Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza składa na wezwanie Zamawiającego (w terminie nie krótszym niż 5 

dni) ,na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp.: 

 
1.1.1. wykaz minimum 2-ch wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, polegających na: 

 budowie, przebudowie lub modernizacji/kompleksowym remoncie obiektu użyteczności 

publicznej i o wartości minimum 1500 000,00 zł brutto każda,  

 na budowie w obiekcie użyteczności publicznej instalacji fotowoltaicznej o wartości mi-

nimum  250 000,00 zł brutto każda, 

 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania ;  podmiotów, na rzecz których ro-

boty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających należyte wykonanie, w szczegól-

ności informacji o wykonaniu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pod-

miot, 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.  

 

Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

 

2.1.2 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - odpowiedzialnych za projek-

towanie i  kierowanie robotami budowlanymi  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówie-

nia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podsta-

wie do dysponowania tymi osobami, w zakresie funkcji projektowych i wykonawczych  

wraz  

udokumentowaniem  wymaganego doświadczenia  w zakresie projektowania wentylacji 

mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej  

poprzez podanie rodzaju, wartości, daty, podmiotu, na rzecz którego projekt był realizowany, z 

załączeniem dowodów określających należyte wykonanie, w szczególności informacji o 

wykonaniu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  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.  

Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ   

 

1.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o 

których mowa w art.24 ust.1 Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 

1.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, 

1.2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 

1.2.3. zaświadczenie 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 
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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;  

 

1.3. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  dot. sytuacji ekonomicznej  

lub finansowej Wykonawca przedłoży: 

1.3.1. na wezwanie Zamawiającego udokumentowaną   informację z banku  lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną  

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

potwierdzającą  posiadanie przez Wykonawcę  środków  finansowych  lub zdolności 

kredytowej w wysokości minimum 1 500 000,00zł,  

1.3.2. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany jest  do przedłożenia dokumentu 

ubezpieczenia potwierdzającego posiadanie ubezpieczenie  Wykonawcy od 

odpowiedzialności cywilnej, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. 

 

1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 składa dokument lub dokumenty, 

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

odpowiednio, że: 

1.4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

1.4.2. nie zalega z uiszczaniem 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, 

1.4.3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za 

granicą. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w  dokumentów 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. Oświadczenia  takie powinny być wystawione odpowiednio  nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

1. Niniejsze postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z 

zachowaniem formy pisemnej.  

2. Zamawiający dopuszcza formę faksu i poczty elektronicznej. Strona, otrzymująca dokumenty lub 

informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej, do 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

3. Składanie dokumentów uzupełnianych w trybie art.26 ust. 3 i3 a za pośrednictwem faksu i e-

maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w nie wpłyną do Zamawiającego w formie papierowej. 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Powiat 

Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, faksem na numer  41 35 760 07 lub pocztą 

elektroniczną na promocja@pinczow.pl. 

mailto:promocja@pinczow.pl
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5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dot. SIWZ. Zamawiający  będzie udzielał wyjaśnień stosownie, zgodnie z przepisami 

ustawy Pzp. 

6. W ramach informacji telefonicznych Zamawiający udziela jedynie informacji o charakterze 

organizacyjnym. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pracownik Zamawiającego: 

Małgorzata Dymek, tel: 413576001 wew. 240; e-mail: promocja@pinczow.pl. 
 

 

G. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione 

najpóźniej przed terminem składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe muszą: wskazywać co najmniej: beneficjenta; kwotę 

gwarantowaną, termin ważności, przedmiot gwarancji. Musza być popisane przez upoważnionego 

przedstawiciela gwaranta oraz muszą być gwarancją  nie odwoływalną, płatną na każde żądania 

Zamawiającego, w przypadkach określonych w art.26.ust.3 i 3a lub art.87 ust.2pkt.3 

3. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 17 8509 

0002 2001 0000 0185 0002 z dopiskiem wadium – przetarg nieograniczony  

Nr postępowania: PiPR.IV.041.7.16.ZOZ.2017 

5. W przypadku wspólnej oferty wadium może wnieść jeden z wykonawców . 

6.  Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem 

dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć 

oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być 

umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 

Wskazane jest, aby kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, była dołączona do oferty (ponumerowana) 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy 

Pzp. 

 

 

mailto:promocja@pinczow.pl


str. 14 
Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów 

 Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie 

H. ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisaną przez 
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,  

2. Oferta musi zawierać:  

2.1. wypełniony i podpisany załącznik nr 1 „Oferta cenowa”, 

2.2. wypełniony i podpisany załącznik nr 2a „Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek 
wykluczenia z postępowania”, 

2.3. wypełniony i podpisany załącznik  nr 2b ”Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania 

warunków udziału w postępowaniu”, 

2.4. pisemne zobowiązania,  w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia 

udziału w postepowaniu lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych  lub sytuacji finansowej  lub ekonomicznej  innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.5. pełnomocnictwa – wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadkach gdy 

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub/i ofertę składają Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej); pełnomocnictwo winno być złożone w 
oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza, 

2.6. dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty w przypadku Wykonawców 

którzy nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub 

Krajowego Rejestru Sądowego. W druku oferty należy podać adres strony internetowej z 

której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub 

dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku 

wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych 

dokumentów na język polski. 

2.7. dowód uiszczenia wadium 

3. Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do SIWZ oraz innych druków 
Zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach nie może ulec zmianie.  

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Na kopercie 

należy umieścić tekst – 

        „sprawa PiPR.IV.041. 7.16 . ZOZ. 2017, nie otwierać przed  27 stycznia 2020 roku, godz. 

12.30” 

5. Wykonawca, możne dołączyć do oferty zastrzeżenie dot. informacji stanowiących tajemnicę 

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

konkurencji wraz z uzasadnieniem. Informacje zastrzeżone winny być załączone do oferty w 

oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

6. Zgodnie z art. 91 ust.3a Pzp Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego czy 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. Musi on także wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, dla których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać wartość bez kwoty podatku.  

 

 

J. SKŁADANIE OFERT I OTWARCIE  
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1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego drogą listowną na adres:  

 Starostwo Powiatowe w Pińczowie, 28-400 Pińczów . ul. Zacisze 5  

lub osobiście – miejsce sekretariat Zamawiającego, adres j.w.  

1.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 stycznia 2020 roku, godz. 12 .30 

1.2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. 

1.3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 roku  o godz. 12.45  w siedzibie Zamawiającego,  

pokój – sala narad 

2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia a podczas otwarcia poda nazwy Wykonawców, informacje 

dotyczące ceny. 

2.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

3.1. pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone 

przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym 

zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z za-

strzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia 

muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów, 

3.2. wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie 

będą skuteczne.  

4. Poprawianie omyłek w ofercie nastąpi w sposób określony w art.87 ust.2 ustawy Pzp. 

 

 

 

K. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ 

 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z 

dokładnością co do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

2. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z 

przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć 

wpływ na cenę zamówienia. 

3. Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac 

koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. 

4. W zadeklarowanej cenie ryczałtowej muszą zawierać się wszelkie czynności i koszty niezbędne 

dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z PFU, zapisów dokumentacji 

przetargowej, obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, 

Zamawiający zaleca sprawdzenie warunków wykonania zamówienia w oparciu o: aktualne 

powszechne stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, opis 

przedmiotu zamówienia, jego zakres, wizję lokalną, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z 

obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku 

od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. 

7. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to 

Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki 

obowiązek nie powstaje. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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L. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY 

WYBORZE OFERT  

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów: 

 

1.1. cena  - 60% .               

Sposób oceny: Lp = Cn / Cb x 60% x 100 ; gdzie: Lp – liczba punktów; Cn – najniższa cena wśród 

ofert Cb – cena badanej oferty. 

 

Cena stanowić będzie sumę cen za łączne wykonanie  

 zadania nr 1- termomodernizacja - obejmującego  wykonanie dokumentacji projektowej wraz 

z  robotami  budowlanymi (patrz rozdział B pkt.I), 

 zadania nr 2- instalacja fotowoltaiczna -  obejmującego  wykonanie dokumentacji projektowej 

wraz z  robotami  budowlanymi (patrz rozdział B pkt.I), 

  

 

1.2. długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady  - 40 %.  

1.2.1.  Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 24miesięcznego 

(niepunktowane) okresu gwarancji jakości i rękojmi w zakresie  robót budowlanych i 

instalacyjnych wchodzących w zakres zadania nr 1 (z wyłączeniem urządzeń wentylacji 

/klimatyzacji dla których wymagana jest 5-cio letnia gwarancja)  

Maksymalna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych i 

instalacyjnych jaka będzie podlegała punktacji wynosi 48 miesięcy. Wykonawca, który 

zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 48 miesięcy otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. 

1.2.1  Sposób oceny: 

 za oferowanie 24  miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 0 pkt 

 za oferowanie co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 10 pkt 

 za oferowanie co najmniej 48 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 20 pkt. 

 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły 

spełnia – nie spełnia.  

2.1 Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem 

ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań 

Zamawiającego. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę  niespełniająca wymagań określonych ustawą Pzp  oraz niniejszej 

SIWZ.  

3.1. Odrzucenie oferty nastąpi w trybie ustawy Pzp. 

3.2. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie faksem lub drogą elektroniczną, 

Wykonawców którzy złożyli oferty przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

M. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

2. Zamawiający zawiadomi: 

2.1 o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
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punktację, 

2.2 o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

2.3 o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5,  

2.4 lub o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zamawiający udostępni informacje w/w na stronie internetowej. Umowa zostanie zawarta nie 

wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie 

została złożona tylko jedna. 

 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu: 

3.1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3 % ceny ofertowej. Wykonawca ma prawo wniesienia zabez-

pieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form określonych ustawa Pzp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 

ustawy. 

Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wy-

gaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z zastrzeżeniem art. 

150  ust. 7 ustawy 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zama-

wiającego. 

W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożo-

nego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% war-

tości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
 

3.2. kopie uprawnień osób nadzorujących wraz aktualnymi zaświadczeniami - ważnymi na dzień 

otwarcia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, ważne na dzień 

otwarcia, 

3.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani dołączyć umowę 

konsorcjum, 

3.4. umocowanie do podpisania umowy, jeżeli wynika z oferty.  

 

 

N. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w umowie i 

zapisach art. 144 ustawy. 

 

 

O. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu zamówienia  

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy PZP. 

Środki ochrony prawnej są unormowane w Dziale VI ustawy PZP. 

 

 

P. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO 
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1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-

nie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawia-

jący informuje, iż administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pińczowie. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadze-

niem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak rów-

nież, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamó-

wienia i jego archiwizacji. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 

udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP. 

4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia po-

stępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. 

7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zau-

tomatyzowany. 

8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma 

prawo: 

8.1 dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  

8.2 do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 

8.3 do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

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

8.4 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy 

RODO. 

9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, zwią-

zanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre-

ślonych danych określa PZP. 

10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniej-

szego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

10.1 prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

10.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 

RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO ORGANÓW PUBLICZNYCH I URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH LUB 

INNYCH PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA LUB WYKONUJĄCYCH ZADANIA 

REALIZOWANE W INTERESIE PUBLICZNYM LUB W RAMACH SPRAWOWANIA WŁADZY PUBLICZNEJ, W SZCZE-

GÓLNOŚCI DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNĄ WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO. DANE 

OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE DO PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE W IMIENIU ADMINISTRATORA 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
Załączniki: 

1. załącznik nr 1    – wzór formularza oferty 

2. załącznik nr 2a   – wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 

3. załącznik nr2b     –wzór oświadczenia dot.  spełniania warunków udziału w postępowaniu 

4. załącznik nr 3    – wzór wykazu wykonanych robót 

5. załącznik nr 4    – wzór wykazu osób 

6. załącznik nr 5    – oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej 

7. załącznik nr 6    – wzór umowy 

8. załącznik nr 7    – załącznik do umowy „oświadczenie podwykonawcy”. 

9. załącznik nr 8    – program funkcjonalno – użytkowy „termomodernizacja” 

10. załącznik nr 9    – program funkcjonalno – użytkowy „fotowoltaika” 

 


