
OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ  

ZAMAWIAJĄCY: 

CENTRUM KULTURALNO KONGRESOWE JORDANKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z obligatoryjnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm., dalej p.z.p.) na dostawę pn. 

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako 

mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.”  

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem portalu e-Zamówienia dostępnego pod adresem 

internetowym: 

ezamowienia.gov.pl 

Nr postępowania: CKK 2/2022 

TORUŃ  2022
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Aleja Solidarności 1-3 

87-100 Toruń 

NIP: 9562303383 

REGON: 341431434 

KRS: 0000463590 

tel.: (+48) 56 643-19-20 

adres poczty elektronicznej: biuro@jordanki.torun.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: jordanki.torun.pl 

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści OPiW i SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

ezamowienia.gov.pl oraz bip.jordanki.torun.pl 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki 

sp. z o.o.; Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel.: (+48) 56 643-19-20, strona internetowa: 

http://bip.jordanki.torun.pl/index.php 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. 

jest Pani/Pani Małgorzata Barton; iod@jordanki.torun.pl, tel. 516 277 999; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

http://bip.jordanki.torun.pl/index.php
mailto:iod@jordanki.torun.pl
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8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 3 p.z.p. 

oraz niniejszym Opisie Potrzeb i Wymagań, zwanym dalej „OPiW”.  

2. Zamawiający będzie prowadził negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu 

negocjacji zaprosi wykonawców do składania ofert ostatecznych. 
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3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 p.z.p.   

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

8.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako 

mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 

716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Główny przedmiot zamówienia: 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

 

 

3. Opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw stanowiących przedmiot 

zamówienia:  

 

Celem udzielenia przedmiotowego zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 

zaprojektowanej przez Wykonawcę jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 

50 kW. Zamawiający potrzebuje, by uzyskanie źródła produkcji własnej energii elektrycznej na 

potrzeby Zamawiającego nastąpiło na poziomie 50kWh rocznie, z ewentualną możliwością 

sprzedaży nadwyżek energii. Instalacja fotowoltaiczna ma zostać zamontowana na dachu modułu 

M3, moduły PV  mogą być mocowane do dachu  balastowo lub na przyklejonej podkonstrukcji. 

Podkonstrukcja montażowa paneli musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz posadowiona 

tak, by nie utrudniała spływu wody opadowej i roztopowej oraz uniemożliwiała poderwanie 

konstrukcji przez wiatr. Należy zastosować konstrukcje wsporcze wymuszające najbardziej 

optymalny kąt nachylenia paneli. Prowadzenie instalacji będzie realizowane wewnątrz budynku, nie 

dopuszcza się prowadzenie kabli po elewacji budynku Centrum. 

 

System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową, 

przeciwporażeniową, przetężeniową i zwarciową, odgromową i przeciwpożarową, zgodną 

z projektem instalacji – każdy rodzaj ochrony powinien być opisany w projekcie. 

 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny być fabrycznie nowe, posiadać gwarancję 

producentów głównych podzespołów wchodzących w skład instalacji. 



Nr postępowania: CKK 1/2022 
 

 

Strona 5 z 18 

 

W związku z powyższym, w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca będzie 

zobowiązany do kompleksowej realizacji w/w przedsięwzięcia polegającej na: 

1) wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych i uzyskaniu 

pozwolenia umożliwiającego jej instalację na dachu modułu M3,  (dopełnienie wszelkich 

formalności (np. uzgodnień pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej etc.). 

2) wykonaniu projektów wykonawczych  

3) sprawowaniu nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej  

4) dostawie i montażu modułów fotowoltaicznych 

5) dostawie i instalacji rozdzielnic oraz wszelkich innych niezbędnych urządzeń peryferyjnych 

i materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia 

6) wykonaniu przejść kablowych i zabezpieczenie ich, 

7) dostawie i montażu okablowania DC i AC do podłączenia paneli PV, 

8) podłączeniu rozdzielnicy AC do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku, 

9) montażu instalacji zabezpieczeń ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej 

i odgromowej,  

10) wykonaniu prac porządkowych, mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego, 

11) uruchomieniu, przeprowadzenie testów rozruchowych oraz prób odbiorczych instalacji, 

12) przekazaniu instalacji do użytkowania, w tym przekazaniu do lokalnego zakładu 

energetycznego wniosków o zainstalowanie dwukierunkowego licznika energii elektrycznej 

13) zapewnienia aplikacji do kontroli pracy instalacji fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym - pracy 

każdego modułu lub pary modułów 

 

4. Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające 

negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:  

1) dotyczące parametrów technicznych i jakościowych paneli fotowoltaicznych 

a. Falownik – ma zapewniać wysokie zabezpieczenia p.pożarowe  

b. Falownik przystosowany do pracy z optymalizatorami mocy, automatycznie synchronizuje 

się z publiczną siecią energetyczną. 

c. Przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracę 

i odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). 

Monitorowanie sieci odbywa się jako monitorowanie napięcia, częstotliwości i synchronizacji 

falownika. 

d. Działanie falownika ma być w pełni zautomatyzowane. Urządzenie ma pracować w taki 

sposób, aby z modułów solarnych pobierana była maksymalna możliwa moc. 

e. Gdy dostępna ilość energii jest niewystarczająca do zasilania sieci, falownik całkowicie 

przerywa połączenie między układami elektronicznymi mocy a siecią i wstrzymuje pracę. 

f. Panele monokrystaliczne PV o mocy min. 400W 

g. Zamawiający wymaga maksymalnego poziomu bezpieczeństwa systemu PV poprzez 

zastosowanie funkcji zredukowania napięcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego 

napięcia po wyłączeniu zasilania prądem zmiennym lub wyłączeniu falownika. System 

redukcji napięcia ogniw fotowoltaicznych do poziomu napięcia bezpiecznego 

tj. maksymalnie 60V DC dla pojedynczego łańcucha paneli fotowoltaicznych, zapewnia 

bezpieczeństwo instalatorów, ekip ratowniczym (strażacy), służbom utrzymania a także 

użytkownikom. Funkcja redukcji napięcia ogniw fotowoltaicznych musi zapewnić spełnienie 

norm IEC 60947 lub równoważnej jako element odłączający pomiędzy falownikiem 

fotowoltaicznym a generatorem fotowoltaicznym. Wszystkie moduły fotowoltaiczne użyte 



Nr postępowania: CKK 1/2022 
 

 

Strona 6 z 18 

w przedmiotowym zamówieniu muszą być jednego typu wyprodukowane przez jednego 

producenta. 

h. parametry przewodu łączącego falownik z rozdzielnią AC należy dobrać wg normy PN-IEC 

60364 lub równoważną 

i. strona AC okablowanie miedziane, przekrój dobrany do warunków obciążenia długotrwałego 

, spadków napięć i warunków zwarciowych 

j. strona DC okablowanie przeznaczone do instalacji PV, 6mm2, odporny na promieniowanie 

UV i warunki atmosferyczne, podwójnie izolowane na napięcie stałe min. 1000V 

k. akcesoria łączeniowe muszą być wodoszczelne i zapewniać niezawodność łączeniową 

przez min 10 lat, stopień ochrony IP67 

 

2) dotyczące gwarancji: 

a) montaż: min. 5 lat 

b) falownik min. 10 lat, autoryzowany serwis w Polsce 

c) panel: 10 lat, wydajność panelu 10 lat sprawność min. 90 % 

3) dotyczące aplikacji do kontroli pracy instalacji fotowoltaicznej – falowników i jego parametrów 

takich jak: 

a) moc chwilowa, 

b) produkcja dzienna, miesięczna, roczna, 

c) parametry sieciowe takie jak napięcie i częstotliwość, 

d) monitoring każdego modułu z osobna (ewentualnie pary modułów), 

e) monitoring parametrów modułów: moc / napięcie / prąd. 

f) Opcjonalnie: pomiar parametrów takich jak konsumpcja energii w obiekcie oraz konsumpcja 

własna (energia z PV przeznaczona na konsumpcję w obiekcie) oraz ile energii zostało 

oddane do sieci. 

g) oprogramowanie ma być darmowe w całym okresie trwania gwarancji na instalację. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

V. WIZJA LOKALNA 

Zamawiający informuje, że nie wprowadza wymogu odbycia wizji lokalnej. Zamawiający zaleca 

dokonanie wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna zaplanowana została na dzień 31 października 2022 

g. 11:00 al. Solidarności 1-3. Zamawiający rekomenduje wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w wizji 

lokalnej.  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na zasadach określonych w Rozdziale VII OPiW, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej jedno kompleksowe (montaż i uzgodnienia – p.poż, energetyka) 

zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji 

fotowoltaicznych o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 
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3) w art. 7 ust 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty podlegającej negocjacjom Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OPiW; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 4 do OPiW; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji; 

3) Wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, 

wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
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w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy 

-  załącznik nr 5 do OPiW; 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 

do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do OPiW. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 OPiW, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale X OPiW. 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 OPiW, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI OPiW 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji 

elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

2. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 
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.doc, .docx, .odt1. Oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII ust. 1 OPiW składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem: 

a)  ezamowienia.gov.pl lub 

b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal Adres /Jordanki/SkrytkaESP 

przy czym przekazanie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy 

ezamowienia.gov.pl. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na 

temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zamówienia 

określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl. oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w „Instrukcji użytkownika 

systemuezamowienia.gov.pl.” dostępnej na ezamówienia.gov.pl pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ 

6. Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/. 

7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

8. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

9.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) może odbywać się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

ezamowienia.gov.pl.(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego 

formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). 

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 

email: zamowienia@jordanki.torun.pl 

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń mogą 

być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

email: zamowienia@jordanki.torun.pl 

                                                 
1 Zgodnie z § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
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12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

13. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w OPiW. 

14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści OPiW. 

15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

OPiW wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

16. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15 przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści OPiW nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 15 zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień OPiW oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16 nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści OPiW. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT PODLEGAJĄCYCH NEGOCJACJOM ORAZ 

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

OCENA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę podlegającą negocjacjom. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści OPiW. 

3. Ofertę składa się na interaktywnym Formularzu Ofertowym – zamieszczonym na portalu e-

zamowienia.gov.pl. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 OPiW; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 OPiW (jeżeli dotyczy); 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system 

prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym 

znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 
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5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione 

w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane 

wraz z ofertą. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych 

środków dowodowych przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia. 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru2.  

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do OPIW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

11. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..  

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

15. Do ofert podlegających negocjacjom nie stosuje się następujących przepisów p.z.p.: 

1) Przed otwarciem ofert na stronie postępowania nie jest podawana informacja o kwocie jaką 

zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – art. 222 ust. 4 p.z.p.  

2) W zakresie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – art. 224 p.z.p.  

3) Dotyczących doliczania do ceny podawanej w ofercie kwoty podatku VAT – art. 225 p.z.p.  
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4) Dotyczących podstaw odrzucenia oferty o jakich stanowi art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18 p.z.p. 

16. Zamawiający odrzuca oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań dotyczących opisu 

przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określonych w OPiW. 

XIII. OGRANICZENIE LICZBY WYKONAWCÓW ZAPRASZANYCH DO NEGOCJACJI 

1. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, z którymi będzie negocjował oferty do 5 (słownie: 

pięciu) wykonawców.  

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż 3 postępowanie może być kontynuowane, albo 

zostanie unieważnione.  

3. Jeżeli liczba ofert niepodlegających odrzuceniu nie będzie wyższa niż wskazana w pkt 1 

Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert wszystkich wykonawców.  

4. Jeżeli liczba ofert niepodlegających odrzuceniu będzie wyższa niż wskazana w pkt 1 do negocjacji 

zostanie zaproszonych tych 5 (słownie: pięciu) wykonawców, których oferty w kryterium cena 

uzyskają liczbę punktów plasująca ich w tym kryterium na pierwszych pięciu pozycjach w rankingu 

oferty. 

XIV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 4 listopada 2022 r. do godziny 12:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert następ w dniu 4 listopada 2022 r. o godzinie 12:30   

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1) Cena instalacji fotowoltaicznej (C)  

2) Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne (G)   

3) Okres gwarancji na falownik/inwerter (F)  

XVI. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA 

OFERT OSTATECZNYCH 
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1. Zamawiający informuje równocześnie każdego z wykonawców z osobna o niezakwalifikowaniu jego 

oferty do negocjacji oraz o przyznanej punktacji w każdym kryterium oceny oferty i łącznej punktacji 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert  wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu oraz 

którzy spełniają wymagania opisane w Rozdziale XIII OPiW.  

3. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 

4. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji  

5. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, 

ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w 

odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

6. Po zakończeniu negocjacji, zamawiający sporządzi SWZ, która będzie stanowić doprecyzowanie 

oraz uzupełnienie informacji zawartych w OPiW w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji. 

SWZ nie będzie może zawierać postanowień, które prowadzą do zmiany minimalnych wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w OPiW oraz do zmiany 

istotnych elementów treści ogłoszenia o zamówieniu. 

7. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, i którzy brali udział w negocjacjach, o 

zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych. 

8. Zaproszenie do składania ofert ostatecznych będzie zawierać co najmniej: 

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania; 

2) adres strony internetowej, na której jest dostępna SWZ oraz jej ewentualne zmiany 

i wyjaśnienia, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia; 

3) informację o podmiotowych środkach dowodowych, które należy załączyć do oferty ostatecznej, 

jeżeli zamawiający przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich środków 

dowodowych na etapie składania ofert ostatecznych; 

4) wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert, jeżeli nie zostały one określone w opisie potrzeb 

i wymagań na wcześniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) sposób i termin składania ofert ostatecznych oraz język lub języki, w jakich muszą one być 

sporządzone, oraz termin otwarcia ofert ostatecznych. 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Informacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zostaną określone 

w  ostatecznej treści specyfikacji warunków zamówienia. 

XIX. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

1) Paweł Walinowicz, p.walinowicz@jordanki.torun.pl, 798-052-029 

2) Małgorzata Barton, m.barton@jordanki.torun.pl, 516-277-999 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

mailto:p.walinowicz@jordanki.torun.pl
mailto:m.barton@jordanki.torun.pl
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5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści OPiW wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści OPiW na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OPiW 

  

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy 

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Wykaz dostaw 

Rzut dachu i przekroje budynku 
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