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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279165-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Modliborzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2022/S 101-279165

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Modliborzyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 8621576344
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 63
Miejscowość: Modliborzyce
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Krasowska-Głowala, Marzena Dolecka-Jocek
E-mail: zamowienia@modliborzyce.pl 
Tel.:  +48 158715079
Faks:  +48 158717102
Adresy internetowe:
Główny adres: https://modliborzyce.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://modliborzyce.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
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:
„Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce”
Numer referencyjny: INW.271.1.2.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: instalacji fotowoltaicznych (w ilości 204), instalacji kolektorów 
słonecznych próżniowych (78 zestawów), kotłów na biomasę (w ilości 42) na terenie Gminy Modliborzyce. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” . 
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 
części, z możliwością składania ofert do wszystkich części zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Modliborzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce obejmująca:
a) montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 204 zestawów instalacji 
fotowoltaicznych, każdy o mocy minimum 3,10kWp wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w 
tym: 204 zestawów montowanych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych,
b) montaż konstrukcji nośnej na dachu,
c) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,
d) montaż inwerterów DC/AC,
e) montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,
f) montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV,
g) montaż połączeń wyrównawczych.
h) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu, próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do 
sieci dystrybucyjnej,
i) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji bezpieczeństwa 
związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,
j) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
k) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci dystrybucyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi: Dokumentacja techniczna – Projekt Budowlano-
Wykonawczy branży elektrycznej - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,10kWp – oraz Specyfikacja Techniczna 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ oraz Projektowane postanowienia 
umowy (PPU) – Załącznik nr 6A do SWZ.
3.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu: potwierdzenia 
zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej; 
potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie podanym w rozdziale 15 
SWZ. Zamawiający wymaga złożenia w zakresie:
3.3.1. części 1 zamówienia - instalacje fotowoltaiczne:
− karty katalogowe modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez 
przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń 
na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych 
w Załączniku nr 8 do SWZ.
certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z 
normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,
certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak (NH3) zgodnie z normą IEC 
62716 lub równoważny równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,
szczegółowy raport z testów (Test Report) na zgodność oferowanych modułów fotowoltaicznych z normą IEC 
61215 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający spełnianie 
przez te urządzenia parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w 
załączniku nr 9 do SWZ – dokumentacja techniczna. Numer raportu z testów musi być zgodny z numerem, na 
który powołuje się certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 
lub z normami równoważnymi. Jeżeli przedstawiony ww. raport z testów jest kontynuacją lub uzupełnieniem 
wcześniej wykonanych raportów z testów i nie zawiera w swojej zawartości wyników badań dotyczących 
pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients), Zamawiający 
żąda także przedstawienia wcześniej wykonanego raportu z testów zawierającego wyniki badań dotyczących 
pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modułu) / 
Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperatury dla Pmax / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 
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4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości w zakresie dla: części 1 zamówienia: 
25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);- przewiduje odwróconą kolejność czynności, 
tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wyk., którego 
oferta została najwyżej oceniona,w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Modliborzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych służące do wspomagania podgrzewania 
wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych. Rodzaj zestawu instalacji oraz 
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pojemność zbiornika c.w.u. została dobrana na podstawie zgromadzonej dokumentacji uwzględniając liczbę 
mieszkańców
i lokalizację kolektorów. Aktualny wykaz mieszkańców na których zamontowane mają zostać instalacje 
realizowanego zadania, Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy
z Wykonawcą. Zakres prac instalacji kolektorów próżniowych obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie technologii robót, w tym:a) montaż 78 instalacji kolektorów słonecznych próżniowych 
o minimalnej mocy zestawu:
1575W + zasobnik c.w.u. 200l (ilość zestawów 8)
2100W+ zasobnik c.w.u. 200l (ilość zestawów 49)
3150W+ zasobnik c.w.u. 300l (ilość zestawów 19)
4200W+ zasobnik c.w.u. 400l (ilość zestawów 2)
- wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu.
b) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.
c) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody.
d) montaż reduktora ciśnienia (w ramach kosztów niekwalifikowanych).
e) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór 
zwrotny-bezpieczeństwa).
f) podłączenie do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym.
g) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u..
h) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza 
c.w.u.) i jej ocieplenie.
i) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.
j) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN.
k) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego.
l) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.
m) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.
n) uruchomienie instalacji solarnej.
o) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie 
pokrycia dachowego po przejściach przewodów.
p) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu
z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.
q) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi: Dokumentacja techniczna Dokumentacja 
techniczna – Projekt Budowlano-Wykonawczy - Instalacje kolektorów słonecznych próżniowych oraz 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załączniku nr 9 do SWZ oraz 
Projektowane postanowienia umowy (PPU) – Załącznik nr 6B do SWZ.
3.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu: potwierdzenia 
zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej; 
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potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie podanym w rozdziale 15 
SWZ.
3.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane 
dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. .Zamawiający wymaga złożenia karta 
techniczna kolektora słonecznego,
certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 
(lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej).
karta techniczna zasobnika podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej,
karta techniczna zespołu pompowo-sterowniczego,
karta techniczna układu automatyki (sterownika),
karta techniczna orurowania solarnego wraz z izolacją cieplną,
karta techniczna naczynia wzbiorczego „solarnego” i „wodnego”,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do powierzchni brutto / 
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: 8
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 
4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości w zakresie dla: − części 2 zamówienia: 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); - przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może 
najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykon., którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wyklucz. oraz spełnienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę na terenie Gminy Modliborzyce.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
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45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Modliborzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych 
służące do zasilania centralnego ogrzewania oraz do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Rodzaj oraz ilość 
kotłów została dobrana na podstawie zgromadzonej dokumentacji złożonych przez mieszkańców z terenu 
gminy Modliborzyce, biorących udział w realizowanym ww. zadaniu. Aktualny wykaz mieszkańców na których 
zamontowane mają zostać instalacje realizowanego zadania Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy z 
Wykonawcą.
Zakres prac obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii robót, 
obejmujące miedzy innymi:
a) montaż kotłów (pieców) na biomasę – w ilości 42 szt. obejmujące: montaż kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. 
wykorzystujących biomasę o mocy nominalnej:
pellet – 20 kW (w ilości 9)
pellet – 25 kW (w ilości 4)
zgazowujących drewno – 25 kW (w ilości 29)
b) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
c) instalacja układu sterującego,
d) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
e) napełnienie instalacji,
f) uruchomienie instalacji,
g) przeszkolenie użytkowników,
h) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom,
i) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów.
j) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych
niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem
k) zainstalowanie w kotłach modułów pozwalających na późniejsze objęcie ich system
zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi: Dokumentacja techniczna - Projekt Budowlano-
Wykonawczy - Kotły (piece) ma biomasę oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowiące - Załączniku nr 10 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy (PPU) – 
Załącznik nr 6C do SWZ.
3.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu: potwierdzenia 
zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej; 
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potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie podanym w rozdziale 15 
SWZ.
3.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane 
dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. − karta techniczna kotła na biomasę - kocioł na 
pellet o minimalnej mocy nominalnej 20 kW
− karta techniczna kotła na biomasę - kocioł na pellet o minimalnej mocy nominalnej 25 kW
− karta techniczna kotła na biomasę - kocioł zgazowujący drewno o minimalnej mocy nominalnej 25 kW
− certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane 
przez jednostkę oceniająca zgodność,
− sprawozdanie z badania, na podstawie którego zostało wystawione świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.S 
- 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent 
musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej - zgodnie z metodologią badań zawartą w normie 
PN - EN 303.5 - 2012 lub równoważnej, certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla 
oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawności kotła na pellet / 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: 8
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 
4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości w zakresie dla: − części 3 zamówienia: 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); - przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może 
najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykon., którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wyklucz. oraz spełnienia

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:
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11.11.Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) formie elektronicznej, a 
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
11.11.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
11.11.1.Formularz ofertowy (FO) - dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, o której mowa w rozdziale 1 pkt 1.4. ppkt 2) SWZ), wraz z 
wymaganymi załącznikami, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznika nr 1 do SWZ.
a) W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie 
wymagane informacje określone w tym załączniku.
b) Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 ustawy, tym 
samym brak złożenia Formularza ofertowego lub złożenie Formularza ofertowego niezawierającego wszystkich 
wymaganych przez zamawiającego informacji, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 
ustawy;
UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym (w części, na którą składa ofertę) 
producenta oraz model oferowanych urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże producenta i 
modelu oferowanych urządzeń Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z 
zastrzeżeniem art. 223 ustawy PZP,
11.11.2.Przedmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale 3 SWZ.
11.11.3. Dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy (forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale 1 pkt 1.4. ppkt 2) SWZ) 
– w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowaną w dokumencie rejestrowym 
Wykonawcy; Pełnomocnictwo, którym mowa w rozdziale 1 pkt 1.5. SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców.
11.11.4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.5. SWZ (jeżeli dotyczy).
11.11.5.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają dostawy, usługi lub roboty budowlane do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które dostawy/roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) 
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
11.11.6. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w punkcie 7.1.1A SWZ, 
sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie to składa każdy z wykonawców.
11.11.7.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej – dokument potwierdzający 
wniesienie wadium musi zostać złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do jego wystawienia;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1.nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy;
7.1.1A nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 
nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
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ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. z 8 04.2022 nr L 
111/1, dalej: „rozporządzenie UE”),
7.1.2. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 109 ust. 1: pkt 1) i pkt 4).
8.1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:8.1.1.oświadczenie 
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 
2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE 
L 3 z 06.01.2016, str. 16) zwanego dalej „rozporządzeniem JEDZ” wg Załącznik nr 2 do SWZ.
8.1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
8.1.3.oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.
8.1.5.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, 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 składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
8.1.6.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, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
8.1.7.Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ o którym mowa w 
pkt 8.1.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w:
a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e)art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 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),
- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8.3. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8.1.1-8.1.7. SWZ składa Wykonawca, każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach 
polega Wykonawca.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast:
1)informacji, o której mowa w pkt 8.1.2. 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 
określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy;
2)zaświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.4. SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa 
w pkt 8.1.5. SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.1.6. 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.
8.5. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4. ppkt 1) SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. ppkt 2) SWZ, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
8.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 8.4. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
części dokumentem 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. Terminy wskazane w pkt 8.5. SWZ stosuje się.
8.7. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1. SWZ, dane umożliwiające 
dostęp do tych środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi JEDZ, o którym 
mowa w pkt. 8.1.1. SWZ.
8.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna ww. warunek za 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 
należycie w zakresie:
−części 1 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w 
ilości min. 100 instalacji.
−części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych 
w ilości min. 20 instalacji (zestawów).
−części 3 zamówienia zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości 
min. 15 kotłów lub pieców c.o. na biomasę.
UWAGA: W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także 
wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych a nie w formule dostaw z 
montażem.
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7.5. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów 
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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.7.6. Zamawiający 
ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 7.1.3.4. SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7.7. 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.
7.8. 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8.1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:8.1.8. wykazu dostaw 
spełniających wymogi określone w pkt 7.1.3.4.SWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
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dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy/roboty budowlane zostały wykonane należycie są: referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
8.2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 8.1.8. dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określono w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy stanowiących załączniki nr. cz. 1 - 6A, cz. 2 - 6B, cz 3 - 6C

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2022
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: 24/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i miniPortal.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Więcej informacji w SWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego 
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl 

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana przez Burmistrza 
Modliborzyc (adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl
  , telefon kontaktowy (15) 8715 079;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.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 zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie 
Modliborzyce”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
6. trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO.
9. 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 
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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;
10. 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;
11. 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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
20.1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP.
20.2.Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
4) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
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odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
20.4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
20.5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
20.6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
20.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w 
Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2022
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