
 

Ogłoszenie nr 537948-N-2020 z dnia 2020-05-07 r. 

 

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ, Szpital Powiatowy: Wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 



Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ, Szpital 

Powiatowy, krajowy numer identyfikacyjny 10054080000000, ul. ul. Warszawska  104 , 98-

400  Wieruszów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 627 845 509, e-mail zp@pcm-nzoz-

wieruszow.pl, faks 627 845 502. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/ 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 



I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

zamowienia_publiczne@pcm-nzoz-wieruszow.p 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/ 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

 



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Powiatowy w Wieruszowie 

Numer referencyjny: ZP/1/2020/PCM 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Powiatowy w Wieruszowie. 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania nowej instalacji fotowoltaicznej wg istotnych warunków zamówienia. W ramach 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowej instalacji fotowoltaicznej 

zgodnie (lub o parametrach nie gorszych) z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 2. Szczegółowy sposób wykonania zadania objętego zamówieniem 

należy wykonać opierając się na: - opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) - wizji 



lokalnej (załącznik nr 11) - projekt umowy ( załącznik nr 3) 3. Wykonawca zobowiązany jest 

do zgłoszenia zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 4. Zamawiający wymaga potwierdzonej pisemnie przez producenta (paneli 

PV) gwarancji na moduł PV na okres minimum 12 lat oraz gwarancji producenta na spadek 

wydajności nie większy niż 10% po 12 latach i 17 % po 25 latach. Wymagana jest również 

gwarancja na falowniki na okres 12 lat. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 

rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty montażowo-instalacyjne na okres 5 lat, licząc 

od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. 6. Wykonawca zobowiązany 

jest do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowaniem technicznym, 

obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 

3) zorganizowania zaplecza budowy, 4) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o 

wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, 5) stosowania materiałów i wyrobów 

budowlanych o parametrach nie gorszych niż wymagano w SIWZ dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania spełniających normy, oceny i specyfikacje techniczne oraz 

systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp i na każde 

żądanie Zamawiającego okazania, w stosunku do użytych materiałów dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych wymogów, 6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej oraz dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót 

zgłaszanych do odbioru, 7) dbania o należyty porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy, 

8) w trakcie prowadzenia prac do utrzymania czystości wyjazdu z placu budowy oraz usu-

wania ewentualnych zanieczyszczeń i zniszczeń, 9) przestrzegania w trakcie realizacji 

inwestycji, wymogów dotyczących ochrony środowiska, w tym w szczególności związanych 

z usuwaniem odpadów, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie 

przepisów w tym zakresie, 10) przeprowadzenia i oceny – przed czynnościami odbioru – prób 

końcowych i pomiarów przewidzianych przepisami, 11) skompletowania pełnej dokumentacji 

odbiorowej, 12) stwierdzenia zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem Umowy 

przez Kierownika budowy, 13) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu 

gotowości przedmiotu umowy do odbioru, 14) terminowego usuwania wad w tym usterek 

ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach 

wyznaczonych w protokołach odbioru, 15) zapłaty należnego wynagrodzenia 



podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z podwykonawców. 

 

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45315100-9 

45310000-3 

45315700-5 

31155000-7 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 

miesiącach:  2   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

2    

 



 

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie robót montażowych wraz z uruchomieniem 

instalacji objętych przedmiotem zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

tj, do dnia zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia w tym usunięciem 

wszystkich ewentualnych wad i usterek oraz zatwierdzeniem protokołem końcowego odbioru 

robót nie zawierającym uwag. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji 

potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przed-miotem zamówienia na sumę gwarancyjną w 

wysokości 1 000.000,00 złotych. a)Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości 

stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b)Wartości 

potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych Zamawiający 

przy ocenie spełnienia warunku udziału dokona przeliczenia w/w kwoty wg średniego kursu 

walut opublikowanego na stronie internetowej NBP z dnia ogłoszenia niniejszego przetargu w 

BZP. 

Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni ten warunek jeśli udokumentuje wykonanie 



zgodnie z zasadami sztuki montażowo-instalacyjnej i prawidłowe ukończenie co najmniej 

trzech robót montażowo-instalacyjnych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej 

na budynkach, o wielkości co najmniej 45 kWp, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, bądź krótszym jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy, wg 

definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) (w przypadku wykazania się doświadczeniem opartym na 

umowie zawartej w innej walucie, zamawiający przy ocenie spełnienia warunku udziału 

dokona przeliczenia w/w kwoty wg średniego kursu walut opublikowanego na stronie 

internetowej NBP z dnia ogłoszenia niniejszego przetargu w BZP) wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz z załączeniem dowodów określających 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki montażowo-

instalacyjnej i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Dowodami w niniejszym postępowaniu, o których mowa, są referencje, protokoły odbioru 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty montażowo-

instalacyjne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakte-

rze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykonawca 

spełni ten warunek jeśli udokumentuje iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do 

kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoba wyznaczona do kierowania 

robotami w zakresie robót elektrycznych musi posiadać wymagane uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i minimum 5 

letnie doświadczenie jako kierownik budowy. Należy podać informacje na temat kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osoby wyznaczonej do kierowania robotami 

budowlanymi, niezbędnych dla wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tą osobą – z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, (w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej 

wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.) Wykonawca spełni ten warunek jeśli 

udokumentuje, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą, posiadającą uprawnienia SEP GR I D i 

E do 1 kV (minimum 2 osoby) oraz - certyfikat instalatora w zakresie OZE wg Urzędu 



Dozoru Technicznego (minimum 1). Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub innych 

wcześniej obowiązujących przepisów. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do 

stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego 

przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku 

Wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP, Zamawiający dopuszcza 

przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, 

na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1202 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 

osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy 

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykaz wykonanych robót wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. zał. nr 4, 2. Informację potwierdzającą, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000.000,00 złotych [lub 

równowartość w Euro], 3. Zaświadczenia z ZUS, US, o niezaleganiu ze składkami, 4. Wyciąg 

z KRS, 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 5. 6. 

Zobowiązanie – zał. nr 10. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 

musi udowodnić zamawiające-mu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 



wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, 4 zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie oso-by, 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. Wykonawcy, którzy 

składają ofertę wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1.Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 

specyfikacji. 2.Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 

3.Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4.Pełnomocnictwo ustanowione do 

reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzie-lenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem notarialnie; 5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); 6.Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp). 

 

 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 1)pieniądzu - wpłata przelewem na konto Zamawiającego 98 9256 0004 2604 7395 

2000 0010; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

110). 3.Sposób przekazania: Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin 

wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesie wadium należy dołączyć do oferty. 

4.Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami 

przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5.Gwarancja 

lub poręcznie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, realizowane na pierwsze pisemne 

wezwanie zamawiającego 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 



Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Gwarancja produktowa od producenta na moduł PV 30,00 

Gwarancja na spadek mocy oferowanych modułów 10,00 

 



 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

 



IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje się możliwość dokonania niżej wy-

mienionych zmian: 1.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, która 

będzie : a)spowodowaną zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych 

właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, b)dotyczyć udziału 

inspektora nadzoru inwestorskiego, c)dotyczyć zmiany Podwykonawcy po zawarciu umowy. 



a)Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku natrafienia na 

trudności, których nie można było zidentyfikować podczas wizji lokalnej (np. ruiny cmenta-

rza) 2.Zmiana Kierowania budowy może nastąpić w przypadku: a)zdarzeń losowych 

niezależnych od Wykonawcy, b)utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, 

3.W przypadku zmiany osób, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca winien przedstawić Za-

mawiającemu nową osobę o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do 

osoby, która została wskazana w ofercie Wykonawcy. 4.Zmiana nr rachunku bankowego 

może nastąpić w przypadku zmiany banku prowadzącego rachunek. 5.Warunki dokonywania 

zmian, o których mowa w pkt. 1-4: a)wymagają uzasadnienia konieczności i wpływu zmian 

na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie była ona znana i możliwa do przewidzenia w 

chwili zawierania umowy, b)zostaną zawarte w formie pisemnego aneksu podpisanego i 

zaakceptowanego przez obie strony do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, 

c)Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osób określonych w ust. 3 i 4, na inne, speł-

niające warunki określone w umowie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia 

wniosku przez Zamawiającego. 6.Zmiany istotnych postanowień umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 7.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą 

obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Pzp. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-05-22, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 



IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM 

MEDYCZNE Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, reprezentowana przez 

Eunikę Adamus, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, www.pcm-nzoz-wieruszow.pl 

2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. 

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie jest Piotr Rajski, tel. 510-277-855, adres e-mail: 

piotr.rajski@meddata.pl 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego 

Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, oraz inne instytucje, organy, 

podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, 

prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statusowych. 5.Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane: a.przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy, b.zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych do czasu zakończenia okresu 

archiwizacji danych związanych z postępowaniem - dokumentacja zamówień publicznych 

przez okres 5 lat, umowa zawarta w wyniku postępowania 10 lat. 6.Obowiązek podania przez 

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 



udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być 

brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego. 7.W odniesieniu do Pani/Pana danych 

osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO. 8.Zgodnie z RODO ma Pan/Pani prawo do informacji i dostępu do danych 

osobowych, sprostowania, ograniczania przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń 

praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego. 9.Może Pan/Pani wnieść skargę 

do organu nadzorczego. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 

 

 


