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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142981-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gromnik: Usługi nadzoru budowlanego
2022/S 055-142981

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Gromnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 8732614007
Adres pocztowy: ul. Witosa 2
Miejscowość: Gromnik
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: ekopartnerzy@lgdzpt.pl 
Tel.:  +48 790205244
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skrzyszów
Adres pocztowy: Skrzyszów 642
Miejscowość: Skrzysz
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-156
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://skrzyszow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lisia Góra
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 7
Miejscowość: Lisia Góra
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-140
Państwo: Polska
E-mail: ug@lisiagora.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lisiagora.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Żabno
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 1
Miejscowość: Żabno
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-240
Państwo: Polska
E-mail: umzabno@zabno.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zabno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnów
Adres pocztowy: ul. Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: urzad@gmina.tarnow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gmina.tarnow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wierzchosławice
Adres pocztowy: Wierzchosławice 550
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska
E-mail: ug@wierzchoslawice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wierzchoslawice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zakliczyn
Adres pocztowy: Rynek 32
Miejscowość: Zakliczyn
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-840
Państwo: Polska
E-mail: zakliczyn@zakliczyn.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zakliczyn.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Ryglice
Adres pocztowy: ul. Rynek 9
Miejscowość: Ryglice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-160
Państwo: Polska
E-mail: gmina@ryglice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ryglice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tuchów
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Tuchów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-170
Państwo: Polska
E-mail: um@tuchow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.tuchow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niepołomice
Adres pocztowy: Plac Zwycięstwa 13
Miejscowość: Niepołomice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-005
Państwo: Polska
E-mail: magistrat@niepolomice.eu 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.niepolomice.eu

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieliczka
Adres pocztowy: ul. Powstania Warszawskiego 1
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
E-mail: magistrat@wieliczka.eu 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wieliczka.eu

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Myślenice
Adres pocztowy: ul. Rynek 8/9
Miejscowość: Myślenice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-400
Państwo: Polska
E-mail: info@myslenice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://myslenice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gdów
Adres pocztowy: Rynek 40
Miejscowość: Gdów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-420
Państwo: Polska
E-mail: urzad@gdow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gdow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Biskupice
Adres pocztowy: Tomaszkowice 455
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
E-mail: ug@biskupice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.biskupice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jodłownik
Adres pocztowy: Jodłownik 198
Miejscowość: Jodłownik
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 34-620
Państwo: Polska
E-mail: gmina@jodlownik.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jodlownik.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Rabka Zdrój
Adres pocztowy: ul. Parkowa 2
Miejscowość: Rabka Zdrój
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 34-700
Państwo: Polska
E-mail: urzad@rabka.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gmina.rabka.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bukowno
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 16
Miejscowość: Bukowno
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-332
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@umbukowno.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://umbukowno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Klucze
Adres pocztowy: ul. Partyzant w 1
Miejscowość: Klucze
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-310
Państwo: Polska
E-mail: klucze@gmina-klucze.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gmina-klucze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzeszowice
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 4
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminakrzeszowice.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Olkusz
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Olkusz
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-300
Państwo: Polska
E-mail: poczta@umig.olkusz.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umig.olkusz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wolbrom
Adres pocztowy: Krakowska 1
Miejscowość: Wolbrom
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-340
Państwo: Polska
E-mail: info@umigwolbrom.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wolbrom.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Trzyciąż
Adres pocztowy: ul. Leśna 4
Miejscowość: Trzyciąż
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-353
Państwo: Polska
E-mail: trzyciaz@ug.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminatrzyciaz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gołcza
Adres pocztowy: Gołcza 80
Miejscowość: Gołcza
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-075
Państwo: Polska
E-mail: ug@golcza.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.golcza.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Charsznica
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 20
Miejscowość: Charsznica
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-250
Państwo: Polska
E-mail: urzad@charsznica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.charsznica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miechów
Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza 25
Miejscowość: Miechów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-200
Państwo: Polska
E-mail: gmina@miechow.eu 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.miechow.eu

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Słaboszów
Adres pocztowy: Słaboszów 57
Miejscowość: Słaboszów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-218
Państwo: Polska
E-mail: gmina@slaboszow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.slaboszow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Racławice
Adres pocztowy: Racławice 15
Miejscowość: Racławice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-222
Państwo: Polska
E-mail: ugraclawice@wp.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.raclawice.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Kozłów
Adres pocztowy: Kozłów 60
Miejscowość: Kozłów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-241
Państwo: Polska
E-mail: gmina@kozlow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kozlow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Książ Wielki
Adres pocztowy: ul. Warszawska 17
Miejscowość: Książ Wielki
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-210
Państwo: Polska
E-mail: ug@ksiazwielki.eu 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ksiazwielki.eu

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ciężkowice
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 19
Miejscowość: Ciężkowice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-190
Państwo: Polska
E-mail: ug@ciezkowice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ciezkowice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kłaj
Adres pocztowy: Kłaj 655
Miejscowość: Kłaj
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-015
Państwo: Polska
E-mail: ugk@klaj.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.klaj.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.lgdzpt.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
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Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa
Adres pocztowy: Skrzyszów 335 A
Miejscowość: Skrzyszów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: ekopartnerzy@lgdzpt.pl 
Tel.:  +48 790205244
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, sanitarnej oraz ogólnobudowlanej nad 
realizacją zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.
Numer referencyjny: 2/2022

II.1.2) Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, 
sanitarnej oraz ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 
Małopolski”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71631000 Usługi nadzoru technicznego
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Teren gmin Subregionu Tarnowskiego, Wielickiego, Olkuskiego i Miechowskiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, 
sanitarnej oraz ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 
Małopolski”.
2. W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje branżę sanitarną, elektryczną i 
ogólnobudowlaną.
3. Minimalna ilość (zakres podstawowy) przewidywanych do nadzoru instalacji wyniesie:
− 200 instalacji fotowoltaicznych,
− 100 instalacji kolektorów słonecznych.
a objęta prawem opcji (dodatkowo):
− 1600 instalacji fotowoltaicznych,
− 514 instalacji kolektorów słonecznych.
4. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
wykonującego wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku - prawo budowlane.
5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1-4.4 SWZ został szczegółowo określony w (Załączniku Nr 1 
do SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Inspektorów Nadzoru / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Minimalna ilość (zakres podstawowy) przewidywanych do nadzoru instalacji wyniesie:
− 200 instalacji fotowoltaicznych,
− 100 instalacji kolektorów słonecznych.
a objęta prawem opcji (dodatkowo):
− 1600 instalacji fotowoltaicznych,
− 514 instalacji kolektorów słonecznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w 
przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po 
zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy 
o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem 
Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest 
wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie 
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korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania 
maksymalnego zakresu prawa opcji. Nadzór nad instalacjami w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga 
zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie oświadczenia woli.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” finansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka 
Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 
Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.Nr: RPMP.04.01.01-12-1100/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny 
ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunk w udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 
wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum dwie 
usługi nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z których każda obejmowała nadzór 
inwestorski nad realizacją montażu co najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych w bydynkach lub instalacji 
kolektorów słonecznych w budynkach.
2) Wykonawca musi spełniać warunek dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym tj.
a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych – które będą pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży 
elektrycznej.
b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub 
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odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
równoważne do wyżej wskazanych – które będą pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży sanitarnej.
c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w 
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do 
wyżej wskazanych – które będą pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej.
Uwaga:
1) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający 
wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku 
korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum 
jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby 
musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 6.1.4, ppkt. 
1) SWZ – dotyczy to konieczności wykazania doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych usług 
tj. wykonania minimum 2 usług przez jeden podmiot.
2) Zamawiający przyjmuje, że warunek zostanie wykazany, jeżeli Wykonawca wykaże w wymaganym okresie 
5 lat przed terminem składania ofert należyte wykonanie funkcji nadzoru inwestorskiego do momentu odbioru 
montażu lub momentu równoważnego (np. ustalenia wzajemnych rozliczeń z Wykonawcą w przypadku braku 
odbioru prac) bez uwzględnienia okresu gwarancyjnego lub okresu rękojmi – jeżeli usługa nadzoru obejmuje 
także te okresy.
Ciąg dalszy w sekcji III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji 
zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu 
art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333) oraz przepisów 
wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą 
rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać 
osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która 
nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz 
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ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1117).
5) Przez „instalację w budynku” Zamawiający rozumie instalację fotowoltaiczną/solarną połączoną z instalacją 
elektryczną/cieplną budynku (w tym instalacje, dla których moduły/kolektory umiejscowione są poza bryłą 
budynku).
7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp.
8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 4 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, lub jest ono niekompletne lub 
zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa 
w pkt 8.1 SWZ.
8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, budzi wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji 
lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 
dokumentów.
8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres 
prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. 
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych 
(aktualnych na dzień złożenia):
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ – w 
odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.
8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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 – wg załącznika nr 8 do SWZ
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Ciąg dalszy w sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 

18/03/2022 S55
https://ted.europa.eu/TED

14 / 18



Dz.U./S S55
18/03/2022
142981-2022-PL

15 / 18

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 
SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp
- wg załącznika Nr 9 do SWZ.
8.20. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast:
1) dokumentu wskazanego w pkt 8.3.2 ppkt 1) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak 
rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 
zakresie, o którym mowa w pkt 8.3.2 ppkt 1) SWZ
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) dokumentów wskazanych w pkt 8.3.2 ppkt 3) – 5) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt 1) lub 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio 
w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1) i 2) terminie) zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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21.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
21.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 
ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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4.9. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że zamówienie stanowi część odrębnego 
postępowania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych do danego postępowania.
11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokument w elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokument w i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały 
w regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokument w składanych wraz z ofertą oraz 
wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca 
zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca 
ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z 
systemu miniPortal wskazane w instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal 
konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. 
Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z 
urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może 
być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 
odbioru danych:
— specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
— format danych oraz kodowanie miniPortal – formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
— oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane 
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
— integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. 
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie 
generuje rodzaj urzędowego poświadczenia odbioru, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które 
jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o 
dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
— Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
— Mozilla Firefox od wersji 15,
— Google Chrome od wersji 20.
11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 
na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl),
— Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdział 11 SWZ.
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100).
24.1. W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepis w dla dostaw nie obowiązuje art. 95 ust. 1 
ustawy Pzp:
— Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ,
— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 
10 SWZ,
— Ze względu na ograniczoną liczbę znak w, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, na kt rej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
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bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://www.lgdzpt.pl w zakładce 
Przetargi.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://
www.lgdzpt.pl w zakładce Przetargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2022
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