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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Informacja o Zamawiającym: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 
ul. Białostocka 22 
16-130 Janów 
NIP 5451447148 
Regon 001059082 
Tel/fax 85 7216216 
1.2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Bogusław Zarzecki 
 e-mail: zsrjanow2@wp.pl fax 85 7216216 
1.3. Podstawa prawna postępowania: 
1.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.)  
1.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą byd składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 
1.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówieo publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1692). 
1.4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu: 
Ofertę może złożyd osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
1.5. Oferty częściowe: 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 
1.6. Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
1.7. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających. 
1.8. Aukcja elektroniczna: 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
1.9. Dynamiczny system zakupów: 
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
1.10. Umowa ramowa: 
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
1.11. Możliwośd ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
1.12. Informacje dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 
Zamawiający informuje, że zamówienie  będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej. 
1.13. Sposób komunikowania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym: 
1.13.1. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek 
stanowią oferty i dokumenty w nich zawarte, które Wykonawcy składają wyłącznie na piśmie 
Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 
1.13.2. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem lub mailem uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treśd dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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1.13.3.Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy 
kierowad na adres:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 
ul. Białostocka 22 
16-130 Janów 
1.13.4. Jeżeli w dokumentacji przekazanej elektronicznie i za pomocą faksu lub Poczty Polskiej (lub 
innego operatora) wystąpią jakiekolwiek różnice – obowiązujące będą zapisy w wersji pisemnej (za 
pośrednictwem poczty/innego operatora). 
1.13.5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnieo czy 
odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania 
pisemności. 
1.13.6. SIWZ z załącznikami można pobrad nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego 
www.zsrjanow.edu.pl. lub droga elektroniczną – po uprzednio złożonym wniosku przesłanym na 
adres: zsrjanow2@wp.pl , bądź pobrad w siedzibie Zamawiającego. 
1.14. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1.14.1.Wykonawca może zwrócid się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielid wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
1.14.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo 
pozostawid wniosek bez rozpoznania. 
1.14.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa wyżej. 
1.14.4. Treśd zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na 
stronie internetowej.  
1.14.5. Odpowiedzi na zapytania będą stanowid integralną częśd SIWZ. 
1.15. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmodyfikowad treśd SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej (www.zsrjanow.edu.pl) i będzie wiążąca. 
1.16. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
1.17. Zaliczki: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
1.18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp 
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI 
3.1. Przedmiot zamówienia 
Kod CPV: 
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3 
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Roboty w zakresie okablowania elektrycznego: 45311100-1 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 45311200-2 
 
3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 
polegających na dostawie i montażu układu zabezpieczającego przed wypływem  
energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 kW do sieci  
energetycznej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
- montaż, programowanie urządzenia do monitoringu i sterowania pracą instalacji fotowoltaicznej, 
- montaż skrzynki elektrycznej z niezbędnym osprzętem przy układzie pomiarowo - rozliczeniowym, 

- ułożenie kabla LAN pomiędzy zamontowaną skrzynka elektryczną układu pomiarowego a 

urządzeniem  do monitoringu i sterowania pracą instalacji fotowoltaicznej, 

- montaż  zabezpieczenia przepięciowego, 

Urządzenie do monitoringu i sterowania pracą instalacji fotowoltaicznej  powinno  posiadad 

następujące parametry (minimalne wymagania):  

1.Połączenie z inwerterem:  1 x RS485/422  

2.Maksymalna moc systemu: 20 kW 

3.Maksymalna długośd połączenia: 250 mb  

4.Interfejsy 

-Ethernet 

5.Interfejsy inwertera  

-RS485/422 

-podłączenie inwertera 

-podłączenie czujnika bazującego na zebranych danych środowiskowych (czujnik pogodowy- temp., 

nasłonecznienie) 

-podłączenie licznika zużycia energii. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również uruchomienie, przeszkolenie obsługi, serwis gwarancyjny.  
3.1.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeo technicznych oraz elementów 
wyposażenia równoważnych opisywanym w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest 
obowiązany wykazad, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy 
wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia 
technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie 
techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek 
równoważności dla rozwiązao zamiennych (równoważnych). 
3.1.3. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uwzględnienia 
wszystkich uwarunkowao mających istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty, jak również 
zaproponowanych rozwiązao projektowych. 
3.2. Miejsce realizacji: 
Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 
ul. Białostocka 22 
16-130 Janów 
woj. podlaskie 
3.3. Wymagany termin realizacji: 
Termin realizacji umowy – do 28 SIERPNIA 2015r. 
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3.4. Podwykonawstwo: 
Wykonawca może powierzyd wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Za 
czynności podwykonawców oraz dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego jak za działania własne. W oparciu o przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące zagadnieo związanych z 
podwykonawstwem (podwykonawcami) zawiera wzór umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki dotyczące: 
4.1.1. Posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
4.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wykonał z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo 
ukooczył: 
1) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na montażu  instalacji fotowoltaicznych.  
4.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj.: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w tym: 
1) co najmniej 1 osobą, która musi spełniad następujące wymagania: 
a) posiadad uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeo, 
b) posiadad aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego; 
4.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
5. WYKAZ OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
5.1. Na potwierdzenie spełniania warunków potwierdzających posiadanie uprawnieo do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i 
finansowej do oferty należy dołączyd: 
5.1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp - Załącznik nr 4 do SIWZ. 
5.1.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone – 
Załącznik nr 7 do SIWZ. 
5.1.3 Oświadczenie wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
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a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami – Załącznik nr 8 do SIWZ. 
5.2. Na potwierdzenie spełniania warunków potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 
5.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ. 
5.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
5.2.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 
5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 
pkt 5 ustawy Pzp należy przedłożyd: 
5.3.1 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 
do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie listę albo informację składa każdy z tych 
podmiotów. 
5.4. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą byd składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231). Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
I. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
II. Dokument, o którym mowa w punkcie I podpunkcie 1  powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie I 
podpunkcie 1 b) powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
5.5. Zamawiający żąda wykazania, nie później niż na dzieo składania ofert, spełnienia warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1. 
Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa oraz pisemnego zobowiązania podmiotów 
trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o 
którym mowa w art. 26 ust. 2 b Ustawy Pzp) powinny byd złożone w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
W przypadku, gdy składane dokumenty zostały sporządzone w języku obcym niezbędne jest 
przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 
6. OFERTA POWINNA SKŁADAD SIĘ Z: 
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6.1. Wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, żeby Wykonawca 
wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 
6.2. Oświadczeo, dokumentów o których mowa w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ). 
6.3. Pełnomocnictwa do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodnośd z oryginałem wszystkich kopii 
dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi byd złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 
6.4. Informacji o przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
6.5. Oferta wspólna. 
6.5.1. Wykonawcy mogą złożyd ofertę wspólną w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp pod warunkiem, że 
taka oferta spełniad będzie następujące wymagania: 
6.5.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
6.5.1.2. Pełnomocnictwo powinno byd załączone do oferty i musi zawierad w szczególności 
wskazanie: 
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z 
nazwy z określeniem adresu siedziby, 
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
6.5.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi byd podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Pełnomocnika. Podpisy muszą byd złożone przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeo woli wymienione we właściwym rejestrze lub w centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawców – wzór pełnomocnictwa – Załącznik 
nr 9 do SIWZ. 
6.5.1.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazad 
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. l ustawy 
Pzp. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie oraz dokumenty określone w pkt 5.2. dla 
wszystkich Wykonawców. 
6.5.1.5. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
6.5.1.6. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymagania te muszą 
byd spełnione wspólnie przez Wykonawców. 
6.5.1.7. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa 
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w 
miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 
6.5.2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Pełnomocnikiem. 
6.5.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
6.5.4. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądad wykonania umowy w całości 
przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna. 
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6.5.5. Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzid w skład innego 
podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam 
złożyd oferty w tym przetargu. 
7. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
7.1. Wymogi formalne 
7.1.1. Oferta musi obejmowad całośd przedmiotu zamówienia i musi byd sporządzona zgodnie z 
niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do 
SIWZ. 
7.1.2. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
7.1.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniad 
następujące wymogi: 
7.1.3.1 Oferta musi zostad sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.  
7.1.3.2 Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te 
złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą byd podpisane; za podpisanie uznaje się 
własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub własnoręczny czytelny podpis przez osobę(-y) 
upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 
7.1.3.3 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi byd załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo ma byd dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią. Dokument ten może Wykonawca 
złożyd w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii poświadczonej notarialnie. 
7.1.3.4 Zmiany lub wycofanie oferty: 
- Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu 
do składania ofert, 
- zmiany lub modyfikacje złożonej oferty muszą byd złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane oferty (paczki) zawierające zamiany 
należy dodatkowo opatrzed dopiskiem „zmiana”. W przypadku złożenia kilku „zmian”, kopertę 
(paczkę) każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzed napisem „zamiana nr…”, 
- wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 
poprzez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyd w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzed dopiskiem „wycofanie”, 
- poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą byd parafowane 
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 
7.1.3.5 Określone w pkt 5, SIWZ dokumenty składające się na ofertę muszą byd sporządzone wg 
wzorów i wymogów SIWZ. 
7.1.3.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą byd składane wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę. 
7.1.3.7 Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 
oferty. 
7.1.3.8 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą byd udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą byd oznaczone klauzulą: 
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„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone 
odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta. 
7.1.3.9 Oferta ma byd złożona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 
8.1. Podana w ofercie cena musi byd wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniad wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmowad wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Cena podana w ofercie powinna zawierad wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i 
powinna uwzględniad wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ.  
8.2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 
8.3. Cena oferty winna byd wyrażona w złotych polskich (PLN) i wszelkie wartości należy podad w 
złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, 
podatek od towarów i usług (VAT w %) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty 
przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług. 
8.4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mied wpływ na wycenę zamówienia. 
8.5. Cena oferty winna uwzględniad podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania 
poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na 
dzieo składania faktury. 
8.6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacid zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1) Cena: 90 pkt 
2) Okres gwarancji: 10 pkt 
Razem: 100 pkt 
Ocena w kryterium „cena” zostanie dokonana według następującego wzoru: 
                  najniższa oferowana cena brutto 
Cena = ------------------------------------------------------ x 90 
                      cena badanej oferty brutto 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty” dokonana zostanie zgodnie z 
formułą: 
Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty  wynosi 60 miesięcy. 
Wykonawca otrzyma 1 pkt za każdy kolejny miesiąc ponad wymagany minimalny okres gwarancji. 
Maksymalnie w przedmiotowym kryterium uzyskad można 10 pkt (okres gwarancji  70 mies. i 
powyżej - 10 pkt). Ocena w przedmiotowym kryterium dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie 
Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilośd punktów (P) 
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G gdzie: C – ilośd punktów uzyskanych w kryterium 
„cena (cena ofertowa brutto)”; G – ilośd punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”. 
9.1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z 
postępowania, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyska największą ilośd punktów. 
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9.2.W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilośd punktów, Zamawiający 
postąpi zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP. 
10. WADIUM: 
Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium. 
11 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY: 
11.1. Istotne postanowienia umowy: 
Projekt umowy określający warunki na jakich zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego stanowi – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
11.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie  wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
12 INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
12.1. Ofertę należy dostarczyd do siedziby zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Janowie 16-130 Janów,  ul. Białostocka 22 
w terminie do dnia 03 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00. z dopiskiem: 

Oferta przetargowa „Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem  
energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 kW do sieci  
energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 2007-2013 
Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 

Nie otwierad przed godz. 10.15” 

12.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzieo, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
12.3. Koperta powinna byd opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową 
Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer 
telefonu oraz faksu. 
12.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. 
12.5. Jawne otwarcie ofert nastąpi 03 sierpnia 2015 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
13.1. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
14. POSTANOWIENIA KOOCOWE: 
14.1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia: 
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznad uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI  ustawy Pzp. 
14.2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy: 
14.2.1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 
14.2.2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.). 
14.2.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyd Zamawiającemu w terminie przez niego 
wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców 
składających wspólnie ofertę powinna określad m.in.: 
- podmioty składające ofertę; 
- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 
- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 
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- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres 
realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi). 
Umowa nie może byd umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 
14.3. Inne postanowienia: 
Do spraw nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 
14.4. Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty  
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy  
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych zamówieo (robót budowlanych) 
Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór wykazu osób 
Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór pełnomocnictwa 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OFERTA 
(wzór formularza ofertowego) 

 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Janowie 

 
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………. 
- zwany w dalszej części oferty Wykonawcą 
Siedziba Wykonawcy: 
Miejscowośd:……………………………………………………………….. 
Ulica: ………………………………………Nr domu: ………………………..Nr lokalu:………………………….. 
Kod pocztowy:……………………………………. 
Tel………………………………… 
Fax……………………………….. 
Strona www…………………………., e-mail……………………………….. 
Posiadamy: NIP: ........................................., REGON..................................... 
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są ......................................................................................  

                                                                                            (imię i nazwisko) 

 
             Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego „Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem  
energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 kW do sieci  

energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 2007-2013 
Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 

 
 
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie. 
Całkowita cena za realizację zamówienia wraz z podatkiem VAT wynosi: ................................. złotych 
brutto, (słownie: .................................................................................................złotych),  
wartośd netto wynosi………………………… złotych (słownie:…………………………………………………..….złotych) 
 
Podana cena będzie jedynym zobowiązaniem finansowym Zamawiającego wobec Wykonawcy z 
tytułu prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 
Podane ceny uwzględniają wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia za cały zakres 
zamówienia i okres realizacji zamówienia. 
Okres gwarancji na wykonane roboty (liczony od chwili dokonania odbioru koocowego robót) wynosi: 
………..miesięcy*. 
*należy podad liczbę miesięcy (minimum 60 miesięcy) 
 
 

1. Składając niniejszą ofertę: 
1) oświadczam, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: 
................................................................................................................................................................... 
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne i konsorcja) 

2) akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ, 
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3) zobowiązuję się do zawarcia Umowy, opracowanej w oparciu o istotne postanowienia umowy, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
4) uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 
5) oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz 
wykonania zamówienia. 
6) informuję, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą byd udostępnianie innym uczestnikom 
postępowania - zawarte są na stronach ................................ oraz do oferty załączam uzasadnienie 
zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
2. Podwykonawcom zamierzam zlecid realizację części zamówienia obejmującą: 
............................................................................................................................ zamówienie zostanie 
wykonane bez udziału podwykonawców* (niepotrzebne skreślid) 
3. Oferta została złożona na …... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ... do nr ... 
4. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną częśd: 
1) ................................................................, 
2) ................................................................, 

............................................................................ 
/upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/ 

 
....................................................................... 

/Podpis i pieczęd imienna osoby - osób 
upoważnionej (ych) do reprezentowania 

Wykonawcy/ 

.........................., dnia ……..........….2015 r. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA (projekt) Nr  
 

zawarta w dniu …………2015 r. w ………………………., pomiędzy: 
, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Pana …………………………………………….….… 
a: 
.....................................................(firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibą w .......................................... 
przy ul. ......................; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …….................. pod numerem ……......., NIP ................, 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru (i na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa), przez: 
...................................... - ................................................... 
albo 
................................................... (imię i nazwisko), zamieszkałą (-ym) w ................................................ 
................................................... przy ul. ......................................., legitymującą (-ym) się dowodem 
osobistym seria ...................... nr ............................ wpisaną (-ym) do ewidencji działalności 
gospodarczej pod numerem ................................., prowadzonej przez Urząd Gminy 
........................................ zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
NIP................................................ 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. „Dostawy i montażu 
układu zabezpieczającego przed wypływem energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 
kW do sieci energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 
2007-2013 Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój 
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Wykorzystanie źródeł energii na produkcję energii na 
własne potrzeby, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówieo publicznych  ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 
wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa następującej treści: 
1. Przedmiot umowy. 
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót polegających na dostawie i montażu układu 
zabezpieczającego przed wypływem energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 kW do 
sieci energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj;  uruchomienie, przeszkolenie obsługi, serwis 
gwarancyjny. 
2. Zasady współpracy. 
2.1 Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu 
przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami, 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszystkich wad 
występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 
2.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej 
staranności, jakiej należy oczekiwad od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalnośd 
gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót. 
2.3. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, dostarczenia 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz odebrania robót  
i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie. 
3. Zasady współpracy. 
3.1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się 
działad niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 
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3.2. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował teren budowy z 
Zamawiającym.  
4. Okres wykonywania Umowy. 
4.1. Termin wykonania Umowy - do 28 sierpnia 2015r. 
4.2. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni po przekazaniu przez 
Zamawiającego terenu budowy. 
4.3. Okolicznośd zakooczenia robót stwierdza się w protokole odbioru koocowego robót. 
5. Zamawiający. 
5.1. Obowiązki i prawa Zamawiającego. 
5.1.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności 
związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w 
Umowie. 
5.1.2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu Umowy, 
b) przekazania terenu budowy, 
5.2. Odbiory robót. 
5.2.1. Strony zobowiązane są do przeprowadzenia koocowego odbioru robót. 
5.2.2. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząd odbiór robót niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy.  
5.2.3. Odbiór koocowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
5.3. Odbiory gwarancyjne. 
5.3.1. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są w okresie rękojmi za wady fizyczne i w okresie 
gwarancji jakości. 
5.3.2. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
5.3.3. Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem, sporządzanym po usunięciu wszystkich 
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
6. Wykonawca. 
6.1. Oświadczenia Wykonawcy. 
6.1.1. Wykonawca oświadcza, że miał możliwośd przeprowadzenia wizji lokalnej terenu robót i jego 
otoczenia w sposób zapewniający prawidłową ocenę zakresu robót niezbędnych do wykonania 
Umowy. 
6.1.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje 
personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy 
zgodnie z należytą starannością, jakiej należy oczekiwad od przedsiębiorcy prowadzącego działalnośd 
gospodarczą w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych. 
6.1.3. Wykonawca oświadcza, iż: 
a) jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do wykonania Umowy oraz 
posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbędne do wykonania Umowy, 
b) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbędne do 
jej zawarcia i wykonania,  
c) nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze, nie 
ogłoszono jego upadłości, nie jest stroną postępowania naprawczego oraz nie został postawiony w 
stan likwidacji oraz nie zachodzą przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania 
naprawczego lub likwidacji, rozwiązania. 
d) nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne w postępowaniu 
cywilnym, administracyjnym oraz nie są znane żadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub 
jakiegokolwiek składnika jego majątku, które w istotny sposób mogłyby wpłynąd na pogorszenie jego 
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sytuacji finansowej, przedstawionej Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego albo niekorzystnie wpływad na jego zdolnośd do wykonania Umowy, 
e) wszelkie urządzenia tymczasowe i sprzęt, które będą stosowane przez Wykonawcę w ramach lub w 
związku z wykonaniem robót są w należytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo utrzymane i gotowe do pracy, 
f) nie posiada zaległości z tytułu danin publicznych, podatków, opłat, obowiązkowych składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
6.2. Obowiązki Wykonawcy. 
6.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, 
dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz 
ustawą Prawo Budowlane i Prawo energetyczne oraz innymi obowiązującymi: ustawami i aktami 
wykonawczymi do ustaw, normami, odpowiednimi aprobatami. 
6.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia 
Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
b) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, 
technicznej i technologicznej, 
c) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 
przepisami z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 
d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne (na żądanie Zamawiającego przedstawianie koniecznych 
aprobat, wyników badao i ocen oraz ekspertyz)  
e) zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót, 
f) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 
g) uporządkowania terenu budowy, 
h) zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców. 
6.2.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni 
funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 
6.3. Terminowośd wykonania robót. 
6.3.1. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakooczenia robót 
 będzie następstwem okoliczności za które odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca, Wykonawca nie 
jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakooczenia robót. 
6.4. Personel i sprzęt Wykonawcy. 
Przedstawicielem Wykonawcy jest - ………………………..…………….................................................. 
Przedstawicielem Zamawiającego jest - ……………………………………………………………………………….. 
6.5. Jakośd materiałów. 
6.5.1. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny: 
a) odpowiadad wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.)  
b)  byd nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 
c) posiadad wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) byd dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
6.5.2. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót . 
6.6. Utrzymanie terenu budowy. 
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6.6.1. Niezwłocznie po przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i 
zagospodarowania terenu budowy, a w razie potrzeby terenów przyległych do terenu budowy. 
6.6.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności zapewnienie bezpieczeostwa osób 
przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i 
porządku. 
6.6.3. Wykonawca jest zobowiązany uporządkowad teren budowy wraz z zapleczem i przekazad 
go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru koocowego robót. 
6.7. Odpowiedzialnośd Wykonawcy. 
6.7.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
Umowy. 
6.7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie 
budowy lub w związku z wykonywaniem robót. 
7. Podwykonawcy. 
7.1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej Umowy siłami własnymi i / lub przy pomocy 
zatrudnionych przez siebie podwykonawców. 
7.2. W przypadku zamiaru powierzenia części Przedmiotu Umowy do wykonania podwykonawcom, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzed lub zmienid umowę o 
podwykonawstwo przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo. Jeżeli 
Zamawiający w  terminie do 7 dni nie zgłosił sprzeciwu lub zastrzeżeo uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamierzający dokonad zmian w umowie o podwykonawstwo, przedstawi Zamawiającemu 
każdorazowo projekt zmian umowy o podwykonawstwo oraz poświadczoną za zgodnośd z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, a Zamawiający w terminie do 7 
dni od daty przedstawienia tych dokumentów ma prawo do zgłoszenia na piśmie zastrzeżeo. Jeżeli 
Zamawiający w powyższym terminie nie zgłosił sprzeciwu lub zastrzeżeo uważa się, że wyraził zgodę 
na zmianę w umowie o podwykonawstwo. 
7.3. Jeżeli proponowana przez Wykonawcę zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Prawo zamówieo publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza 
umowa, Wykonawca jest obowiązany wykazad Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub dalszy wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
7.4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierad min. termin zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
7.5. W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestników Konsorcjum. 
7.6. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 
7.7. Do zmian umów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu umowy z Podwykonawcą. 
7.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest 
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obowiązany wykazad zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
7.9. Zamawiający może żądad natychmiastowego odsunięcia od robót przez Wykonawcę 
Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych obowiązków 
dotyczących podwykonawstwa. 
7.10. Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tytułu braku lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, w szczególności 
Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, jakie mogą 
powstad w związku z brakiem lub nieterminową zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom.  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy. 
8.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe po dokonaniu odbioru robót i 
przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT. 
8.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ………………………….….. zł brutto (słownie 
złotych: …………………………………………….………) / …………………………………………………….zł netto (słownie 
złotych:………………………………………………………………...) 
8.3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich. 
8.4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z 
podatkiem od towarów i usług oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 
8.5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
8.6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
faktury VAT. 
9. Przeglądy i konserwacje 
9.1. Przeglądy i konserwacje realizowane będą przez cały okres obowiązywania gwarancji. 
9.2.Przegląd pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie połączeo elektrycznych oraz poprawności pracy 
całego systemu.  
9.3.W przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, Wykonawca 
zrealizuje dodatkowy przegląd pogwarancyjny. 
10. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 
10.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
10.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty  gwarancji na okres ………..… (nie 
mniej niż 60 miesięcy) miesięcy licząc od daty odbioru koocowego robót. 
10.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta/ów zaoferowanych 
przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy komponentów i urządzeo. 
10.4.  Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru koocowego. 
11. Zmiany Umowy. 
11.1. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
wydłużenie czasu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej 
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
11.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  
11.3. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 
b) danych teleadresowych, 
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c) danych rejestrowych, 
d) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 
12. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. 
12.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpid od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 
w tym przypadku Wykonawca może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części Umowy. 
13. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy. 
13.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
natychmiast wstrzymad wykonywanie robót i zabezpieczyd przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyd teren budowy i opuścid go możliwie szybko. 
14. Kary umowne 
14.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za przekroczenie określonego w Umowie terminu wykonania robót w wysokości 0,2% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt. 8.2 za każdy dzieo opóźnienia, 
b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt. 8.2, 
c) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu robót budowlanych bez uzasadnionego 
powodu - w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, 
14.2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym także 
wskutek opóźnienia, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokośd kary umownej, będzie 
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie 
cywilnym. 
15. POSTANOWIENIA KOOCOWE 
15.1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjęcia przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeo wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
15.2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego. 
15.3 Integralną częśd Umowy stanowi: 
a) Kopia oferty Wykonawcy  
15.4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
……………………………….... 
/pieczęd adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
„Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem  

energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 kW do sieci  
energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 2007-2013 

Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 
 
1 .......................................................................................................................................... 
2. ………………………………………………………………….............………………………………………………... 

/nazwa Wykonawcy / 

oświadczam, że: 
brak w stosunku do mnie podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
Miejsce i data ...............................................     Podpis ........................................................................... 

/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

Uwaga: w przypadku oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy PZP (konsorcjum) każdy z wykonawców (członków konsorcjum) wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa powyższe oświadczenie we własnym imieniu, tj. podpisane przez osoby 
uprawomocnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem lub centralną ewidencją i informacją o działalności 
gospodarczej. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

............................................................ 
/pieczęd adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE 1 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

   Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
„Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem  

energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 kW do sieci  
energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 2007-2013 

Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 
 
zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.) w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie firm/y* 
 
1 ........................................................................................................................................... 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
/nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców występujących wspólnie/ 

oświadczam, że: 
spełniam/y* warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
Miejsce i data ...............................................              Podpis .................................................................... 

/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ 
* niepotrzebne skreślid 
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie powyższy dokument podpisują bądź wszyscy Wykonawcy 
występujący wspólnie bądź Pełnomocnik w ich imieniu. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
.................................................................                           ..............................., dnia ......................... 
(pieczątka firmy /dane innego podmiotu/) 

  
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA. 

w trybie art. 26 ust. 2 b ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

Nazwa podmiotu udzielającego zobowiązanie 
………………….................................................................................................................................. 
Adres ............................................................................................................................................ 
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy (nazwa, adres Wykonawcy składającego ofertę) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Oświadczam, że w/w Wykonawca może polegad: 
1. na mojej wiedzy i doświadczeniu  w zakresie 
należy podad rodzaj i czas udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie wskazanego wyżej zasobu 
oraz inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego zasobu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
W przypadku poleganiu na wiedzy i doświadczeniu zobowiązuję się do uczestniczenia w realizacji przedmiotu 
zamówienia jako: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
i zobowiązuje się do oddania mu do dyspozycji wyżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia na: 
„Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o 
mocy 20 kW do sieci energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 
2007-2013 Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 
2. na moim potencjale osobowym w zakresie 
należy podad rodzaj i czas udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie wskazanego wyżej zasobu 
oraz inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego zasobu 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
W przypadku polegania na potencjale osobowym zobowiązuję się do uczestniczenia w realizacji przedmiotu 
zamówienia jako: 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
i zobowiązuje się do oddania mu do dyspozycji wyżej wymienionych zasobów na potrzeby  wykonania 
zamówienia na: 
„Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o 
mocy 20 kW do sieci energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 
2007-2013 Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 
 

….….................................................................... 
(data i podpis przedstawiciela innego podmiotu)* 

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu trzeciego oddającego 
wskazany w oświadczeniu potencjał, zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny lub pełnomocnictwem(ami) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

........................................................... 
/pieczęd adresowa Wykonawcy/ 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 
 

  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem  

energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 kW do sieci  
energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 2007-2013 

Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 
 
Oświadczam, że: 

□ nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

□ należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące 
podmioty (podad nazwę i siedzibę): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
Miejsce i data ........................................                      Podpis .................................................................... 

/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

* właściwe zaznaczyd znakiem X 
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Załącznik nr 7 do SIWZ –  
wzór: wykaz wykonanych zamówieo (robót budowlanych) 

 
WYKONAWCA(Y): 

 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
(Nazwa i adres) 

ZAMAWIAJĄCY 
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Janowie 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

L.p. Opis przedmiotu 
zamówienia 

(potwierdzający 
spełnianie 

warunku udziału w 
postępowaniu) 

Wartośd 
brutto 
w PLN 

 

Data i miejsce wykonywania 
Zamówienia 

 

Odbiorca 
zamówienia 

(nazwa, adres) 
 

1. 
 

    

2. 
 

    

 
 

    

 
 
Zgodnie z pkt 4.1.2 i 5.1.2. SIWZ do niniejszej oferty załączam(y) dowody potwierdzające 
odpowiednio, że zamówienia wskazane w niniejszym wykazie zostały wykonane należycie. 
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, w celu udowodnienia, że 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawid w 
szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tego zasobu na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
 
.........................................................                                        …………………………………………………………………                        
(data, miejscowośd)                                                                                                                                              (podpis(y)) 

 
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru) 
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład ofert 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 

 
Załącznik nr 8 do SIWZ  

– wzór wykazu osób, które będą wykonywad zamówienie lub będą uczestniczyd 
w wykonywaniu zamówienia. 

WYKONAWCA(Y): 
 

……………………………………….... 
……………………………………….… 
(Nazwa i adres) 

ZAMAWIAJĄCY 
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Janowie 
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

zamówienie na roboty budowlane „Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem  
energii elektrycznej z istniejącej elektrowni PV o mocy 20 kW do sieci energetycznej  na zasadzie 
zaprojektuj i wykonaj  - w ramach projektu RPOWP na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w 
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 
wykonywad będą niżej wymienione osoby, które posiadają wymagane uprawnienia budowlane, 
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.: 
 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja Opis kwalifikacji 

zawodowych 
 

Nr i rodzaj (nazwa) 
uprawnieo / 
certyfikatów 
(zgodnie 
z wymaganiami 
określonymi w pkt 
4.1.3 SIWZ) 

 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
osobami 
 

1 
 

     

      

      

 
Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia innych 
podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia winien przedstawid w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji tego zasobu na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
...................................................                                                     …………………………………………………………… 
(data, miejscowośd)                                                                                                                                                   (podpis(y)) 

 
Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru) 
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład ofert 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
........................................................ 

*Miejscowośd, data+ 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) 
1. .......................................................................................................................................................... 
*pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika+ 
reprezentowany przez: 
a).................................................................................................................... 
b) ................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................... 
*pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika+ 
reprezentowany przez: 
a) ................................................................................................... 
b) ................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................................... 
*pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika+ 
reprezentowany przez: 
a) ................................................................................................... 
b) ................................................................................................... 
występujący wspólnie składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na: 
„Dostawa i montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii elektrycznej z istniejącej 
elektrowni PV o mocy 20 kW do sieci energetycznej  na zasadzie zaprojektuj i wykonaj  - w ramach 
projektu RPOWP na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Janowie” 
 
II. Oświadczam/y, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / 
wspólników,*) w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*) / o udzielenie 
zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy*) został wyznaczony: 
 
1. Pełnomocnik ...................................................................................................................... 
                                                                              *pełna nazwa Pełnomocnika+ 

2. Wszyscy wykonawcy/wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
3. Pełnomocnik określony w punkcie II.1 jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do 
reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia*)/ do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz zaciągania zobowiązao w ich imieniu*). 
 
Podpis wykonawcy/ów / wspólnika/ów udzielającego/ych pełnomocnictwa: *) 
 
1. a) ...................................................... b).......................................................... 
2. a) ...................................................... b) ......................................................... 
 
 
*) niepotrzebne skreślid__ 
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