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SPECYFIKACJA   
  

  

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu o wartości zamówienia 

poniżej 431 000 euro /w oparciu o regulamin zamówień sektorowych/  

  

Oznaczenie sprawy:  2/EZ/22  

  

  

  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

  

  

Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie MZK Sp. z o.o. w 

Bolesławcu 

ZAMAWIAJĄCY:  

  

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 

ul. Modłowa 8  

59-700 Bolesławiec  

Strona internetowa: www.mzk.boleslawiec.pl  

  

  

  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 

  

  

  

  

Zatwierdzam w dniu ………………. 

  

    

  

  

  
   ……..........................................................  
  (data i podpis kierownika Zamawiającego)  
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na zajezdni 

MZK Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje, dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej, 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich systemów paneli 

fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną a także wszelkie inne czynności 

konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji. 

W zakresie wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona 

wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania. 

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu MZK. 
 

Montaż instalacji fotowoltaicznych może być przeprowadzony tylko przez osoby 

posiadające ważne, niezbędne uprawnienia do wykonywania w/w prac oraz szkolenia BHP. 

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik  

nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być 

fabrycznie nowe. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów i wyrobów 

dostarczonych na miejsce zamontowania przez Wykonawcę.  

Opis sposobu odbioru prac i opis sposobu rozliczenia prac:  

Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej. 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży: certyfikaty, 

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty jakości na wbudowane materiały i wyroby, 

oświadczenie przy zgłaszaniu zakończenia prac, dokumentację powykonawczą, odpowiednie 

dokumenty gwarancyjne. Rozliczenie całości prac nastąpi na podstawie faktury końcowej 

sporządzonej w oparciu   o protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń  podpisany przez 

komisję odbiorową.  

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA   

Do 30 kwietnia 2023. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 

         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają polisę lub inny 

dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
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z przedmiotem zamówienia na kwotę: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

PLN). 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw minimum 

jedną pracę o podobnym charakterze (tj. dostawa  i montaż instalacji 

fotowoltaicznych o mocy min. 20 kWp.) 

 

B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że 

dysponują co najmniej jedną osobą która posiada certyfikat Urzędu Dozoru 

Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów 

fotowoltaicznych oraz osobą zdolną do podłączenia instalacji w Rozdzielni Głównej 

tj. osobę posiadającą ważne uprawnienia SEP „E” oraz „D”. Osoby te muszą 

posiadać doświadczenie minimum 1 rok. 

 

3.2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w systemie „spełnia – nie spełnia”.  

3.3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania wszystkich warunków, zostanie wykluczony z 

niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.  

 

4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW ORAZ WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.  

Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów:  

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),  

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

specyfikacji) – w oryginale.  

c) aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne  przepisy  wymagają  wpisu do 

rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

d) polisa lub inny dokument ubezpieczenia. 

e) wykaz dostaw / usług porównywalnych z dostawami / usługami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
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wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca 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 wydane w 

okresie ostatnich 3 miesięcy-  załącznik nr 5 do SWZ. 

f) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie doświadczenia (tj. w zakresie 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia) – załącznik nr 6 do SWZ 

 

5. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ    

       ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI   

  

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w formie 

elektronicznej r.tomczak@mzk.boleslawiec.pl. Oferty składa się w formie pisemnej. 

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w 

dni robocze od godz. 7:00 do 15.00.  

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

Zamawiający udzieli wyjaśnienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. 

  

3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej, na której 

zamieszczono specyfikację.   

  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób 

zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. 

Zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.   

  

5. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z 

Wykonawcami  jest Pani Renata Tomczak.  

 

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania.  
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6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

  

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY   

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy 

użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie.   

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają czytelnego podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania firmy.   

3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2) wraz z 

pozostałymi załącznikami – złożony w oryginale.   

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 

Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

z innych dokumentów dołączonych do oferty.  

5. Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.   

6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę na każdą z części w 

zamkniętym i opisanym opakowaniu. Na kopercie oprócz nazwy i adresu Zamawiającego 

należy umieścić napis: „Przetarg na instalację paneli fotowoltaicznych” - nie otwierać 

przed 22.12.2022.”  Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Zaleca się, aby wszystkie 

kartki oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę. Koszty 

związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.  

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzone zmiany 

muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio 

oznakowanym opakowaniu, jak wyżej, z dopiskiem „ ZMIANA”.  

9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Oferty, których dotyczy wycofanie nie 

będą otwierane.  

10. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania 

oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 

przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.   

11. Żądane przez Zamawiającego dokumenty (za wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw), tj. 

odpisy z właściwych rejestrów albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wszelkiego rodzaju referencje, mogą być złożone w formie kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem.  

 

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

1. Oferty należy składać do dnia 22.12.2022. do godz. 10 w siedzibie MZK, Bolesławiec 

ul. Modłowa 8, sekretariat - pokój nr. 7  

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.   
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2022. godz. 11. /świetlica MZK / 
 

 

9.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 

Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza.   

 

10.  ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ   

1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

2. Wykonawca wystawi fakturę z terminem płatności do 21 dni. 

 

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
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fakturowaniu w zamówieniach publicznych /Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) tj. faktury spełniające 

wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o 

których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) 

Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF), 

umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której 

funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu 

Trzech Króli 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: 

https://efaktura.gov.pl/uslugipef/. 

 

11.  KRYTERIA OCENY OFERT  

  

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

Cena – 100%  

(Cena najniższa / cena badana) x 100 pkt x 100%  

 

12. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY.  

  

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników 

postępowania w formie pisemnej oraz zamieści informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej.  

 

 

 
 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

Załącznik nr 4 - Wzór umowy   

Załącznik nr 5 - Wykaz dotychczas wykonanych dostaw  

Załącznik nr 6 – Wykaz osób 

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna 

 

 

https://efaktura.gov.pl/uslugipef/

