Ogłoszenie nr 603874-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.
Gmina Godów: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Godów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ
PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 4.1 ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII PODDZIAŁANIE 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Zachodni
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godów, krajowy numer identyfikacyjny 27625873000000,
ul. ul. 1 Maja 53 , 44-340 Godów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 65 065, 47 65
063, e-mail przetargi@godow.pl, faks 324 765 100.

Adres strony internetowej (URL): www.godow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.godow.bip.net.pl (zakładaka menu przedmiotowe, urząd gminy, zamóweinia publiczne,
rok 2019, ogłoszenie o zamówieniu)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.godow.bip.net.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gminy Godów.
Numer referencyjny: FZ-ZP.271.1.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane 4
mikroinstalacje fotowoltaiczne. Planowany jest montaż na dachach budynków składający się
z 411 paneli (69 szt. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godowie o mocy 24,15 kWp,
114 szt. w Szkole Podstawowej w Gołkowicach o mocy 39, kWp, 114 szt. w Szkole
Podstawowej w Skrzyszowie o mocy 39,9 kWp, 114 szt. w Ośrodku Kultury w Gołkowicach
o mocy 39,9kWp). W związku z czym wykonane zostaną następujące prace: • wykonanie
dokumentacji projektowo - wykonawczych na podstawie programów funkcjonalno –
użytkowych, zgodnie z przepisami prawa, podlegającej weryfikacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiającego, sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, uzgodnionej z rzeczoznawcą Ppoż. UWAGA: Dokumentacja
projektowa sporządzona odrębnie dla każdego obiekt winna być przekazana Zamawiającemu
w formie papierowej (2 egzemplarz) oraz elektronicznej – na nośniku CD lub DVD lub pendrive w wersji PDF i edytowalnej – umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii
dokumentacji papierowej. • montaż konstrukcji wsporczej fotowoltaiki, • zainstalowanie
systemów opartych o panele fotowoltaiczne wytwarzających energię elektryczną wraz z

niezbędnym oprzyrządowaniem i okablowaniem a także układem pomiaru energii
pozwalającym na monitorowanie uzysku energii o mocy 24,15 kWp (ZSP Godów), 39,9 kWp
(SP Gołkowice), 39,9 kWp,(SP Skrzyszów) 39,9 kWp (OK Golkowice). Charakterystyka
urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, z zastosowaniem innowacyjnych
rozwiązań technologicznych: • urządzenia winny posiadać moc liniową min. 85%mocy
nominalnej po 25 latach użytkowania. • zastosowanie technologii 12 przewodowej
(standardowo 3 bushbars), • zastosowanie dwustronnej struktury ogniwa (przednia i tylna), •
wykonanie instalacji zabezpieczającej przeciwpożarowej, • zastosowanie urządzeń o
gwarancji producenta min. 25 lat, • montaż tablic rozdzielczych i obudowy, • próby i testy
prawidłowego funkcjonowania instalacji, • zgłoszenie przyłącza mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej, • wykonanie audytu powykonawczego. Gwarancja: 5 lat gwarancji na
cały przedmiot zamówienia od daty odbioru końcowego instalacji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz audyt energetyczny
stanowiący załącznik 9 i 10 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09332000-5
45300000-0
45311100-1
45311200-2
45315600-4
45315300-1
45315100-9
71320000-7
45317300-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w tym okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał: • jedną dostawę związaną z montażem
instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. Z uwagi na specyfikę
przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna również warunek za spełniony w przypadku, gdy
Wykonawca wykonywał jedną dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o wartości min.
300 000,00 zł brutto, w ramach realizacji roboty budowlanej, w okresie ostatnich 3 lat. Jeżeli
w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca polega na
zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia,
zobowiązany jest wykazać, że zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności
są wymagane. 5.1.3.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami niezbędnymi do
wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadającymi przygotowanie zawodowe do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności: a) osoba
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Zamawiający
dopuszcza wskazanie osoby z uprawnieniami w ograniczonym zakresie. lub odpowiadające
im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów Uprawnienia wskazane powyżej należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186). Zamawiający dopuszcza w
odniesieniu do wymaganych wyżej uprawnień odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zgodnie z ustawą z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2018r., poz. 2272) oraz ustawą z dnia 29
kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie(t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 831).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku
podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w
terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i
dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 7.1.1 wykazu dostaw
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 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 dostawy te zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W załączniku nr 6 do siwz - wykaz dostaw należy wykazać
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.3.1 siwz. 7.1.2 Wykazu 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. W załączniku nr 7 do SIWZ – wykaz osób należy wykazać spełnienie warunku, o
którym mowa w pkt. 5.1.3.2 siwz. 7.2 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy
Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i
dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 7.2.1 zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.2.2 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.2.3
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 7.2.4
oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r.
poz. 1445 z późn. zm).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 3 do
siwz, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu; b)
wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ; C) pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku polegania
wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zał. nr 5 do siwz. f) dowód
wniesienia wadium. Zamawiający żąda od wszystkich wykonawców w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 4 do siwz. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN 9.2 Wadium
należy wnieść do terminu składania ofert. 9.3 Wadium należy wnieść w jednej lub w kilku
następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 10). 9.4 Z treści gwarancji i poręczeń, których mowa pkt 9.3 lit b) – e) SIWZ
musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji.
Sama gwarancja nie zawiera dodatkowych warunków formalnych, które beneficjent jest
zobowiązany spełnić dodatkowo. Nie może zawierać również klauzuli identyfikującej, tzn.
wprowadzającej wymóg, aby autentyczność osób podpisanych pod żądaniem wypłaty sumy
gwarancyjnej została dodatkowo potwierdzona przez bank prowadzący rachunek bankowy
Beneficjenta lub przez radcę prawnego, adwokata bądź notariusza. 9.4.1 W przypadku
złożenia oferty przez konsorcjum firm, gwarancja wadialna może być złożona przez jednego
konsorcjanta tylko w przypadku, gdy gwarancja obejmuje ochroną wszystkie okoliczności
związane ze złożeniem oferty wspólnej. Winna dotyczyć wszystkich podmiotów

wchodzących w skład konsorcjum i być złożona w imieniu całego konsorcjum (a nie tylko
członka konsorcjum składającego wadium). 9.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie
Zdrój Nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007. Wniesienie wadium w tej formie będzie
skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium. UWAGA! Wpłata
wadium w kasie banku oznacza wniesienie wadium z uchybieniem art. 45 ust. 7 ustawy Pzp,
tj. z pominięciem bezgotówkowego sposobu jakim jest przelew na rachunek bankowy i będzie
skutkowało odrzuceniem oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
9.6 Wadium wnoszone w innych formach należy załączyć do oferty przetargowej. 9.7
Wadium musi być ważne na cały okres terminu związania ofertą tj. 30 dni od terminu
otwarcia ofert. 9.8. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 9.9 W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia
potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę. 9.10 W pozostałych formach, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą
dokument wniesienia wadium w formie oryginału i dodatkowo należy dołączyć do oferty
(spiąć z ofertą) jego kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
Zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wniesienia wadium z ofertą, gdyż
w przypadku zwrotu wadium, Zamawiający zwraca Wykonawcy oryginał dokumentu
wniesienia wadium. 9.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 9.12 Zamawiający
zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.13 Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 9.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.15
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.16 W przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia. 9.17 Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej lub w formach, o
których mowa w pkt 9.3 lit. b) – e) SIWZ i kwota wadium zostanie w tych formach określona
w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów
średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego
na Zakończenie dostaw i montażu: a. zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o
dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w
zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków
płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; b.
wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego,
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można
było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, c. zmiany spowodowanej czynnikami
niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji projektu przez właścicieli
nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami – jeżeli będzie miało to wpływ
na zachowanie terminowości realizacji zamówienia 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane
następującymi okolicznościami: 1) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i
Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 2)
Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) Zmiana
obowiązującej stawki VAT; 4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części
Przedmiotu Umowy; 5) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na
rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6) Zmiana podwykonawcy w
trakcie realizacji umowy. 7) Zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji
zamówienia Zamawiający otrzyma interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów
zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność
zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których
będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto,
Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 8) Zmiana zasad płatności.
Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty
procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i strony
przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT - a zamawiający otrzyma
indywidualną interpretację podatkową wskazującą następnie na występowanie procedury
odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony
dokonają zmiany umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktur
zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT. 9) Zmiana stawki
VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu kotła, powodującej zmianę stawki
podatku VAT. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany
stawki podatku VAT. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: 1. zmiany danych teleadresowych, 2. zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3. zmiana
harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez
Wykonawcę. 7. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o
przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i
uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 8. Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności
takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się
strony niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-10-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> pln
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wójt Gminy Godów,
reprezentujący gminę Godów z siedzibą przy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, tel. + 48 32/476
50 65, tel./fax + 48 32/476 51 00, e-mail: gmina@godow.pl.  w sprawach związanych z
Pani/ Pana danymi proszę się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy Godów tel. + 48 32/476 50 65 w. 27, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy
Godów”. nr sprawy: FZ-ZP.271.1.9.2019, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1986), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.
97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − 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
zmianę postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
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); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − 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. Jednocześnie Urząd Gminy
Godów przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO W celu zapewnienia, że wykonawca
wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca
składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza
ofertowego. Wykonawca ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych
jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 8a ust.
5 ustawy Pzp zamawiający informuje, że: a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1−3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w
art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora
kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w
przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b) wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu. Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp,
zamawiający informuje wykonawców o ograniczeniach, o których mowa w nowych art. 8a
ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp, tj. o: • możliwości żądania od wykonawcy, który
skorzystał z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane
osobowe, dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia), • zawężeniu prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego, by
ten ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Zamawiający jest zatem uprawniony do
przetwarzania danych osobowych, które uzyskał w trakcie prowadzenia postępowania bez
potrzeby dodatkowego wykazywania, że: • wykonawca wyraził zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów wykonawcy, którego dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, • przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej zamawiającemu, lub też • przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią. Zamawiający może przetwarzać dane wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu bez potrzeby uzyskania na to ich pisemnej i
dobrowolnej zgody, i bez względu na to czy w wyniku przeprowadzenia postępowania, z
wykonawcą została podpisana umowa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

