
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego 01/08/2019/JJ 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SIWZ”) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia na: 

Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji:  
dostawa czterech magazynów energii do czterech synchronicznych elektrowni wiatrowych,  

z przyłączeniem do sieci SN  
oraz  

wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis czterech synchronicznych elektrowni 
wiatrowych,   

budowa infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i cztery magazyny energii, 

realizowana w ramach projektu 

„Innowacyjny sposób wytwarzania i magazynowania energii  
w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategoria wspólnego słownika zamówień CPV:  31121340-5 (Elektrownie wiatrowe) 
 
 
Wartość szacunkowa zamówienia: 
PLN 79.050.000,00 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

Zamawiający: 
PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski  
siedziba: Godzikowice 50A, 55-200 Oława 
adres do korespondencji: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 
tel: +48 71 757 23 02 
 

 

 

 

Data zatwierdzenia: 16.08.2019 r. 

Sporządziła: Julita Jaworowska 

Zatwierdzone przez Uchwałę Zgromadzenia 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

PROMET-PLASC S.C. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 
(dalej jako „Zamawiający”) 

siedziba Godzikowice 50A, 55-200 Oława 
adres korespondencyjny: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 
NIP 9120001797 
REGON 931002254 
Telefon +48 71 757 23 02 
e-mail prometplast.przetargi@gmail.com 
Punkt kontaktowy:   Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 
Osoba do kontaktów: Andrzej Jeżewski  
Adres strony internetowej Zamawiającego www.promet-plast.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona 
jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

www.promet-plast.pl 

Numer rachunku bankowego Zamawiającego Bank Ochrony Środowiska S.A. 
38 1540 1030 2103 7701 0858 0001 

Rodzaj Zamawiającego – wspólnicy spółki cywilnej, będący przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe 
działalności gospodarcze każdy, działający łącznie w ramach spółki cywilnej.  

2. Oznaczenie postępowania, trybu udzielania zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na 
zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014 – 2020, oznaczonej symbolem: MR/H 2014-2020-23(3)07/2017. 

2.2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 730 ze zm., dalej jako „u.p.z.p.”). W ściśle określonych przypadkach, 
Zamawiający uznał za zasadne odwołanie się do postanowień u.p.z.p.  

2.3. Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem stanowi część projektu pt. Innowacyjny sposób 
wytwarzania i magazynowania energii w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, realizowanego 
z udziałem środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2.4. ZAPYTANIE OFERTOWE – ogłoszenie, zostało opublikowane: 
a. w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej dnia 23.08.2019 r., 
b. na stronie internetowej Zamawiającego: www.promet-plast.pl 
c. w Bazie Konkurencyjności, dnia 23.08.2019 r. 

2.5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została opublikowana: 
a. na stronie internetowej Zamawiającego: www.promet-plast.pl 
b. w Bazie Konkurencyjności, dnia 23.08.2019 r. 

2.6. Wykonawca powinien zapoznać się z treścią SIWZ oraz jej załączników. 
2.2. Załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
2.8. Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ oraz w załącznikach do niej służą wyłącznie przygotowaniu 

oferty, nie powinny być wykorzystane w inny sposób.  

3. Opis przedmiotu ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

3.1. Przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jako całość) jest: 

wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: 

dostawa 4 (czterech) magazynów energii każdy o pojemności 3 MWh i mocy inwertera 1,5 MW 
zintegrowanych z 4 (czterema) synchronicznymi elektrowniami wiatrowymi o mocy przyłączeniowej 2,5 MW 
każda, z przyłączeniem do sieci SN oraz wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia 
magazynów energii, konfiguracji z elektrowniami wiatrowymi, 

mailto:promet71@wp.pl
http://www.promet-plast.pl/
http://www.promet-plast.pl/
http://www.promet-plast.pl/
http://www.promet-plast.pl/
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wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis 4 (czterech) synchronicznych 
elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda wraz z przyłączeniem do sieci SN, budowa fundamentów pod 
elektrownie wiatrowe, wzmocnienie podłoża gruntowego, 

budowa infrastruktury pod 4 (cztery) elektrownie wiatrowe oraz 4 (cztery) magazyny energii z zakresem prac 
budowa dróg dojazdowych, placów montażowych (manewrowych), budowa linii kablowych SN z kanalizacją 
teletechniczną, budowa kablowej linii światłowodowej, energetycznej oraz łączy teletransmisyjnych. 
 

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z punktem 4 SIWZ. 
3.3. Określając zakres oraz przedmiot ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zamawiający wskazał minimalne/ 

maksymalne parametry techniczne, jakościowe oraz użytkowe poszczególnych jego elementów.  
3.4. Zakres ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz poszczególnych jego części obejmuje: 

ZAPYTANIE OFERTOWE jako całość: 

wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: 

dostawa 4 (czterech) magazynów energii każdy o pojemności 3 MWh i mocy inwertera 1,5 MW 
zintegrowanych z 4 (czterema) synchronicznymi elektrowniami wiatrowymi o mocy przyłączeniowej 2,5 MW 
każda, z przyłączeniem do sieci SN oraz wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia 
magazynów energii, konfiguracji z elektrowniami wiatrowymi, 

wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis 4 (czterech) synchronicznych 
elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda wraz z przyłączeniem do sieci SN, budowa fundamentów pod 
elektrownie wiatrowe, wzmocnienie podłoża gruntowego, 

budowa infrastruktury pod 4 (cztery) elektrownie wiatrowe oraz 4 (cztery) magazyny energii z zakresem prac 
budowa dróg dojazdowych, placów montażowych (manewrowych), budowa linii kablowych SN z kanalizacją 
teletechniczną, budowa kablowej linii światłowodowej, energetycznej oraz łączy teletransmisyjnych. 

Parametry poszczególnych elementów zamówienia – odpowiednio jak w części I, II, III, wskazane poniżej. 

Część I:  

dostawa 4 (czterech) magazynów energii każdy o pojemności 3 MWh i mocy inwertera 1,5 MW 
zintegrowanych z 4 (czterema) synchronicznymi elektrowniami wiatrowymi o mocy przyłączeniowej 2,5 MW 
każda, z przyłączeniem do sieci SN oraz wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia 
magazynów energii, konfiguracji z elektrowniami wiatrowymi. 

Szczegóły: 
a. dostawa 4 (czterech) magazynów energii o pojemności 3 MWh i żywotności nie mniejszej niż 10 

(dziesięć) lat, dla 8.000 (osiem tysięcy) cykli ładowania/ rozładowania przy pełnym DoD, do 4 
(czterech) elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW,  

b. przyłączenie do sieci SN, 
c. wykonanie wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia magazynów energii, 
d. pojemność znamionowa pojedynczego magazynu energii min. 3 MWh, 
e. każdy magazyn energii powinien współpracować z turbiną wiatrową w ramach poboru i dostawy 

energii elektrycznej, 
f. zakres temperatury pracy magazynów energii: – 200C / + 400C, 
g. wersja magazynu – zewnętrzna kontenerowa, 
h. moc inwertera – 1,5 MW, 
i. konfiguracja magazynów z elektrowniami wiatrowymi opisanymi w SIWZ, 
j. pozostałe parametry magazynów energii – zgodne ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą 

załącznik nr 4 do SIWZ. 

Część II: 
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wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis 4 (czterech) synchronicznych 
elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda wraz z przyłączeniem do sieci SN, budowa fundamentów pod 
elektrownie wiatrowe, wzmocnienie podłoża gruntowego. 

Parametry elektrowni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inne: 
a. wytworzenie, dostawa, montaż i przekazanie do użytkowania synchronicznych 4 (czterech) 

elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW,  
b. dostarczenie komponentów kotwiczących turbiny wiatrowe wraz z budową fundamentów pod każdą 

z elektrowni, 
c. uruchomienie i przeprowadzenie prób elektrowni wiatrowych, 
d. podłączenie wewnętrznej instalacji odgromowej w obrębie wieży, 
e. dostawa i podłączenie systemu monitoringu dla elektrowni wiatrowych, 
f. dostawa i podłączenie do rozdzielni transformatorowej, 
g. dostawa i montaż wewnętrznego podestu ruchomego,  
h. dzienne i nocne oznakowanie wg polskich przepisów i standardów, 
i. system synchronizacji działania oświetlenia przeszkodowego dla 4 (czterech) elektrowni, 
j. przedstawienie Zamawiającemu kompletu atestów i certyfikatów. 
 
Część III:  
 
Budowa infrastruktury pod 4 (cztery) elektrownie wiatrowe oraz 4 (cztery) magazyny energii z zakresem 
prac budowa dróg dojazdowych, placów montażowych (manewrowych), budowa linii kablowych SN z 
kanalizacją teletechniczną, budowa kablowej linii światłowodowej, energetycznej oraz łączy 
teletransmisyjnych.  
 
Inne: 

Turbiny synchroniczne tak 

Liczba turbin podlegających 
zamówieniu 

4  

Wysokość wieży  Min./max 130 / 149 m 

Wysokość całkowita elektrowni Min./max 195 / 206,5 
m 

Średnica wirnika Min./max 115 m/ 160m 
(zgodnie z MPZP) 

Liczba łopat wirnika 3 

Usytuowanie wirnika pod wiatr, możliwość 
płynnego sterowania 
od 0 stopni do 360 
stopni 

Moc znamionowa turbiny Min. / Max. 3,2 MW / 4 
MW 

Ograniczenie mocy znamionowej 
turbiny 

Zamawiający wymaga 
zastosowania turbiny z 
możliwością płynnego 
ograniczenia mocy 
znamionowej do 2,5 
MW  

Maksymalny poziom hałasu Max. 105 dB(A) – przy 
mocy znamionowej 2,5 
MW 

Częstotliwość 50 Hz 
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a. budowa kompleksowej infrastruktury pod 4 (cztery) elektrownie wiatrowe i 4 (cztery) magazyny 
energii, 

b. budowa dróg dojazdowych, 
c. budowa placów montażowych (manewrowych), 
d. budowa linii kablowych SN z kanalizacją teletechniczną, 
e. budowa kablowej linii światłowodowej, energetycznej i łączy teletransmisyjnych. 

 
3.5. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi PLN 79.050.000,00 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, z zastrzeżeniem, że wartości poszczególnych części ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO – wskazanych w punkcie 4 SIWZ, wynoszą odpowiednio: 
a. Część I:  PLN 20.400.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta tysięcy złotych), 
b. Część II:  PLN 55.590.000,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt 

tysięcy złotych), 
c. Część III:  PLN 3.060.000,00 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych).  

3.6. Szczegółowy opis zamówienia, a także jego poszczególnych części został opisany w Specyfikacji 
Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych, w 
stosunku zaprojektowanych, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, jakościowych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zaplanowanej inwestycji. Zamawiający uzyskał niezbędne 
pozwolenia na realizację przedmiotu zamówienia. 

3.8. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie dostarczanie urządzeń podobnych do wymaganych, 
ale o takiej samej funkcji, standardach technicznych, jakościowych, spełniających minimalne wymagania w 
zakresie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych. 

3.9. Pozostałe wymagania: 
a. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z uzyskanym przez Zamawiającego pozwoleniem na 

budowę lub pozwoleniem zamiennym, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
właściwym dla lokalizacji inwestycji, normami jakościowymi, przepisami ochrony środowiska, 
zasadami BHP etc. 

b. Zagospodarowanie, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

c. Uwzględnienie kosztu serwisowania 4 (czterech) synchronicznych elektrowni wiatrowych w okresie 
gwarancyjnym, w cenie urządzeń. 

d. Uwzględnienie kosztu serwisowania 4 (czterech) magazynów energii w okresie gwarancyjnym, w 
cenie urządzeń. 

e. Minimalne/ maksymalne wymagania w zakresie określonych parametrów dotyczących elektrowni 
wiatrowych i magazynów energii są wynikiem uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, związanych 
z warunkami lokalizacyjnymi, posiadanym pozwoleniem na budowę, posiadaną decyzją 
środowiskową.  

f. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest 
zaoferowanie parametrów technicznie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w 
tym Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wyraźnie zaznaczyć, że dane rozwiązanie ma charakter równoważnego. 

3.10. Miejsce wykonania zamówienia: 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie Oławskim, gminie Oława, na 
działkach ewidencyjnych nr 2/10, 2/9, 5/1, 2/14, 2/13 obręb Godzinowice oraz 264/5, 264/3, 264/4, 265/3, 
264/8, 264/11 obręb Gaj Oławski. 

3.11. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
 
31121340-5 (Elektrownie wiatrowe) 

CZĘŚĆ I 

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria 

CZĘŚĆ II 
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 31121340-5 (Elektrownie wiatrowe) 

 45223800-4 (Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji) 

 45251100-2 (Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni) 

 45251160-0 (Roboty w zakresie instalacji wiatrowych) 

 45220000-5 (Roboty inżynieryjne i budowlane) 

 45231400-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych) 

 51100000-3 (Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych) 

 45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę) 

CZĘŚĆ III 

 45113000-2 (Roboty na placu budowy) 

 45220000-5 (Roboty inżynieryjne i budowlane) 

 45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu) 

 45231000-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych) 

3.12. Zamawiający wymaga dostarczenia i wykorzystania wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie 
wcześniej niż 18 (osiemnaście) miesięcy przed dniem wytworzenia energii elektrycznej w przedmiotowej 
instalacji. 

4. Dopuszczalność składania ofert częściowych 
 

4.1. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na: całość zamówienia, na jedną lub na dwie jego części. 
4.2. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na trzy części: 

Część I:  

dostawa 4 (czterech) magazynów energii każdy o pojemności 3 MWh i mocy inwertera 1,5 MW 
zintegrowanych z 4 (czterema) synchronicznymi elektrowniami wiatrowymi o mocy przyłączeniowej 2,5 MW 
każda, z przyłączeniem do sieci SN oraz wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia 
magazynów energii, konfiguracji z elektrowniami wiatrowymi. 

Część II: 

wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis 4 (czterech) synchronicznych 
elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda wraz z przyłączeniem do sieci SN, budowa fundamentów pod 
elektrownie wiatrowe, wzmocnienie podłoża gruntowego. 

Część III:  

Budowa infrastruktury pod 4 (cztery) elektrownie wiatrowe oraz 4 (cztery) magazyny energii z zakresem 
prac budowa dróg dojazdowych, placów montażowych (manewrowych), budowa linii kablowych SN z 
kanalizacją teletechniczną, budowa kablowej linii światłowodowej, energetycznej oraz łączy 
teletransmisyjnych. 

5. Dopuszczalność składania ofert wariantowych 
 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających 
 

Nie przewiduje się składania zamówień uzupełniających. 

7. Wymagania ogólne 
 

7.1. Wykonawcy zobowiązani się do zapoznania się z dokumentacją przetargową. 
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7.2. Zamawiający wskazuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
7.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty przygotowania oraz złożenia oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. 
7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku: nie otrzymania 

dofinansowania od instytucji finansującej lub otrzymania wyłącznie części dofinansowania na niniejsze 
zamówienie. 

8. Wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców 
 

8.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 
8.2. Jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem podwykonawców, jest zobowiązany 

wskazać w formularzu oferty (Załącznik nr 5) tę część zamówienia, której wykonanie zamierza im 
powierzyć, podać nazwy firm podwykonawców (jeżeli są mu znane), na których zasoby Wykonawca 
powołuje się. W przypadku kiedy na etapie składania ofert Wykonawca nie zna nazw firm podwykonawców, 
najpóźniej na 3 (trzy) tygodnie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany 
podać Zamawiającemu nazwy firm podwykonawców. 

8.3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, na żądanie Zamawiającego - jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, ewentualnie wskazać jej istotne postanowienia. 
Umowy zawierane pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, powinny być zawarte w oparciu o umowę 
zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz gwarantować należyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

8.4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy nić 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury, rachunku. 

8.5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia. W przypadku nieprzestawienia przez 
Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w tym punkcie, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za wykonane prace w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

9. Termin wykonania zamówienia 

9.1. Maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia określa się na: 
a. czas budowy magazynów oraz synchronicznych elektrowni wiatrowych objętych zamówieniem – 12 

(dwanaście) miesięcy od dania polecenia rozpoczęcia prac, nie później niż do dnia 30.06.2020 r., 
b. czas serwisu – minimum 36 (trzydzieści sześć) miesięcy dla każdego urządzenia oddanego do 

użytkowania (tj. elektrownie wiatrowe, magazyny energii) oraz prac związanym z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

9.2. Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.06.2020 r. oraz zgodnie z terminami wykonania 
poszczególnych etapów zamówienia.  

Etap prac Termin 

Przygotowanie infrastruktury towarzyszącej 
elektrowni wiatrowej: place manewrowe, linie 
wewnętrzne światłowodowe i energetyczne, drogi 
dojazdowe do elektrowni. 

 IV kwartał 2019 r. 

Rozpoczęcie, wzmocnienie podłoża gruntowego i 
robót fundamentowych. 

IV kwartał 2019 r. 

Dostawa synchronicznych elektrowni wiatrowych – 
turbin. 

I – II kwartał 2020 r. 

Dostawa magazynów energii. I – II kwartał 2020 r. 

Montaż turbin. I - II kwartał 2020 r. 

Montaż magazynów energii. I - II kwartał 2020 r. 

Rozpoczęcie rozruchu elektrowni wiatrowej łącznie 
z przekazaniem dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie (obejmująca 
m.in. protokoły badań i sprawozdań robót 

II kwartał 2020 r. 
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elektrycznych, decyzje administracyjne, 
oświadczenia i inne niezbędne dokumenty). 

Rozpoczęcie rozruchu magazynów energii łącznie 
z przekazaniem dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie (obejmująca 
m.in. protokoły badań i sprawozdań robót 
elektrycznych, decyzje administracyjne, 
oświadczenia i inne niezbędne dokumenty). 

II kwartał 2020 r. 

Zakończenie rozruchu próbnego i testów elektrowni 
wiatrowych, podpisanie protokołów zdawczo - 
odbiorczych dla turbin i magazynów energii. 

II kwartał 2020 r. 

Zakończenie rozruchu próbnego i testów 
magazynów energii, podpisanie protokołów 
zdawczo - odbiorczych dla turbin i magazynów 
energii. 

II kwartał 2020 r. 

10.1. Poprzez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 
bez zastrzeżeń, poprzez podpisanie przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego, że 
przedmiot zamówienia został wykonany w sposób prawidłowy, kompletny, poprzedzonego 
przeprowadzeniem testów. Odbiór końcowy poprzedzony jest przekazaniem kompletnej dokumentacji dot. 
przedmiotu zamówienia. 

9.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania zamówienia w terminie wcześniejszym.  
9.5. Wybrany Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od daty zawarcia umowy Szczegółowy Harmonogram Prac. 
9.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości w zakresie przedmiotu zamówienia na 

okres zgodny ze wskazanym w SIWZ. Okres gwarancji jakości przedłużony będzie o czas, w którym 
przedmiot Zamówienia nie będzie eksploatowany z powodu konieczności przeprowadzenia naprawy 
gwarancyjnej, a także o czas, w którym eksploatacja układu będzie wadliwa z przyczyn niezawinionych 
przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli dodatkowej gwarancji i rękojmi, na te urządzenia i części, które 
zostaną wymienione lub naprawione podczas okresu gwarancyjnego. 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 

10.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 u.p.z.p., art. 24 ust. 12 u.p.z.p. oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., w szczególności: 
10.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
10.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
10.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  
10.1.4. ich sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10.2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium „spełnia – nie spełnia”, na 
podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego, wymienionych w SIWZ oraz przy uwzględnieniu kryteriów, którymi Zamawiający będzie 
kierował się przy wyborze oferty, wskazanych w pkt 17. 

10.3. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na 
zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia/ 
poszczególnych części przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w 
szczególności: 
a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  
c. charakteru stosunku łączącego Wykonawcę z innym podmiotem – Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wglądu w stosowne umowy będące podstawą stosunków prawnych łączących Wykonawcę z 
podmiotem trzecim,  
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d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia/ poszczególnych części 
zamówienia,  

e. zabezpieczenia przez Wykonawcę interesów Zamawiającego. 
10.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, warunek nie podlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 12 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 u.p.z.p. zostanie uznany spełniony 
wyłącznie, jeżeli zostanie spełniony przez każdego z Wykonawców należących do grupy. Warunki 
dotyczące: uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; wiedzy i doświadczenia potencjału technicznego, organizacji pracy; 
osób zdolnych do wykonania zamówienia; sytuacja ekonomicznej i finansowej; obsługi i konserwacji (serwis) 
zostaną uznane za spełnione, jeżeli łącznie grupa Wykonawców ubiegających się o zamówienia spełnia 
dany warunek. 

10.5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o potwierdzenie spełniania warunków w zakresie 
wskazanym poniżej: 
10.5.1. Zamawiający oceni jako spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności – na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o posiadanych 
uprawnieniach, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia oraz spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 
(Załącznik nr 1 do SIWZ). 

10.5.2. Zamawiający oceni jako spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie: 
a. oświadczenia o spełnieniu warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz 

spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i 
b. przedłożonych przez Wykonawcę referencji (jeżeli Wykonawca zleci wykonanie określonych 

prac przez podwykonawców, przedstawia referencje tych podwykonawców), i  
c. wykazu zamówień, z którego wynikać będzie, że:  

 w przypadku złożenia oferty na realizację całości zamówienia, łączne spełnienie 
warunków opisanych w ppkt 10.5.2. lit. c tiret 2 – 4 SIWZ; 

 w przypadku złożenia oferty na realizację I Części zamówienia, w okresie ostatnich 
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, na terenie Unii Europejskiej, zrealizował co 
najmniej 3 (trzy) projekty, których przedmiot obejmował dostawę magazynów energii 
wraz ze zintegrowanym magazynem energii, z przyłączeniem do sieci; 

 w przypadku złożenia oferty na realizację II Części zamówienia, w ostatnich 5 
(pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, na terenie Unii Europejskiej, Wykonawca 
wytworzył, dostarczył, wykonał instalację, uruchomienie co najmniej 10 (dziesięciu) 
sztuk fabrycznie nowych synchronicznych elektrowni wiatrowych o mocy nie 
mniejszej niż 2,0 MW; 

 w przypadku złożenia oferty na realizację III Część zamówienia, w ostatnich 5 
(pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, na terenie Unii Europejskiej, wykonywał lub 
uczestniczył w realizacji co najmniej 2 (dwóch) przedsięwzięć polegających na 
budowie infrastruktury towarzyszącej pod elektrownie wiatrowe. 

10.5.3. Zamawiający oceni jako spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i 
organizacją pracy, na podstawie: 
a. oświadczenia Wykonawcy oraz  
b. wykazu zamówień, z którego wynikać będzie, że: 

 w przypadku złożenia oferty na całość zamówienia: łączne spełnienie warunków 
opisanych w ppkt 10.5.3. lit. c tiret 2 – 4 SIWZ; 

 w przypadku złożenia oferty na I Część zamówienia: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, na terenie Unii Europejskiej, zrealizował co najmniej 2 (dwa) 
projekty, których przedmiot obejmował dostawę magazynów energii wraz ze 
zintegrowanym magazynem energii, z przyłączeniem do sieci;  

 w przypadku złożenia oferty na II Część zamówienia: w okresie ostatnich 5 (pięciu) 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy - w tym okresie, na terenie Unii Europejskiej zrealizował co najmniej 2 (dwa) 
projekty, których przedmiot obejmował dostawę, wytworzenie, montaż, przekazanie 
do użytkowania i serwis synchronicznych elektrowni wiatrowych o mocy nie mniejszej 
niż 2,0 MW i nie większej niż 4,0 MW; 

 w przypadku złożenia oferty na realizację III Część zamówienia, w ostatnich 5 (pięciu) 
latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, na terenie Unii Europejskiej, wykonywał lub uczestniczył 
w realizacji co najmniej 2 (dwóch) przedsięwzięć polegających na budowie 
infrastruktury towarzyszącej pod elektrownie wiatrowe. 

10.5.4. Zamawiający oceni jako spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z 
którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi 
uprawnienia do realizacji zamówienia.  

10.5.5. Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie: 
a. sprawozdania finansowego lub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 
r., poz. 55), również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – 
innych dokumentów, określających obroty, zobowiązania i należności za 3 (trzy) ostatnie lata 
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
potwierdzającego, że roczny obrót netto został osiągnięty na poziomie minimum PLN 
10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), 

b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo, w którym Wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
na kwotę co najmniej PLN 2.500.000,00, (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) 
wystawionej nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

c. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę PLN 10.000.000,00 
(słownie: dziesięć milionów złotych). 

10.5.6. Wykonawca, w odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

10.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest  złożyć: 
10.6.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do 

SIWZ. 
10.6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie – według wzoru 
określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

10.6.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem pozwolenie, 
odroczenia wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

10.6.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
(trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

10.7. Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej: 
10.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

składa zamiast dokumentów wskazanych w pkt 10.6.2. - 10.6.4. SIWZ dokument lub dokumenty 
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wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 
a. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
10.7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.7.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
10.7.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.6.2.-10.6.3. SIWZ, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania/ w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

10.8. Wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia: 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10.5.5. SIWZ polega na 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie 
Zamawiającego informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot 
ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

10.9. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (konsorcja/spółki 
cywilne): 

10.9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 

10.9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty 
pełnomocnictwo. Forma pełnomocnictwa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

10.9.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
u.p.z.p., art. 24 ust. 12 u.p.z.p. 

10.9.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 10.1. SIWZ, muszą być one spełnione łącznie przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.9.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 24 ust. 12 u.p.z.p. oraz w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10 SIWZ, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni dołączyć do oferty: 
a. dokumenty wskazane w pkt. 10.6.2.-10.6.4.. SIWZ, przez każdego z Wykonawców 

występujących wspólnie, 
b. oświadczenie wskazane w pkt 10.6.1. 

10.9.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem 
ustanowionym przez Wykonawców występujących wspólnie, którego adres należy podać w 
formularzu oferty. 

10.9.7. Dokumenty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w formie określonej w pkt 11 SIWZ, z 
zastrzeżeniem niektórych szczególnych postanowień SIWZ. 

10.10. Na podstawie art. 24aa ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania w pierwszej kolejności 
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zbadania, czy 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu ten Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, a także sposobu 
udzielania wyjaśnień odnośnie trybu niniejszego postępowania 

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w 
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formie pisemnej, w języku polskim. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem nadanym w Suplemencie do 
Dziennika Unii Europejskiej.  

11.2. Formularz, ofertowy, załączniki, pełnomocnictwa, oświadczenia oraz dokumenty stanowiące część 
składową ofert, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.3. Wnioski, zawiadomienie, oświadczenie oraz informacje składane w toku prowadzonego postępowania, 
Zamawiający i Wykonawca przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
następujące formy komunikacji: 
d. drogą elektroniczną, e-mail: prometplast.przetargi@gmail.com,  
e. pisemnie, na następujący adres korespondencyjny: PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, 

Andrzej Jeżewski, GAJ OŁAWSKI 21A, 55-200 Oława, POLSKA. 
11.4. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz innych danych 

niezbędnych dla prawidłowego przebiegu komunikacji pomiędzy nimi, a także innych danych 
identyfikujących dany podmiot, wskazanych w niniejszym postępowaniu.  

11.5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
 

Pan Andrzej Jeżewski 
e-mail: prometplast.przetargi@gmail.com 

 
11.6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
11.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 10 
(dziesięć) dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Jeżeli prośba zostanie przesłana do 
Zamawiającego później niż 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed terminem składania ofert, pozostawiona 
zostanie bez odpowiedzi.  

11.8. Treść zapytania wraz z treścią odpowiedzi zostanie ujawniona pozostałym Wykonawcom bez ujawniania 
danych identyfikujących podmiot składający zapytanie.  

11.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić SIWZ. 
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej – zamieszcza ją także na 
stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację 
na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie. 

12. Wymagania dotyczące wadium 

12.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości PLN 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy 
złotych). W przypadku wnoszenia ofert na wykonanie poszczególnych części zamówienia wadium wynosi: 
a. dla części I – PLN 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), 
b. dla części II – PLN 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), 
c. dla części III – PLN 50.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych). 

12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form (według wyboru 
Wykonawcy): 
a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancji korporacyjnej. 

12.3. Wadium wpłacone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: 

Bank Ochrony Środowiska S.A.  

 38 1540 1030 2103 7701 0858 0001  

12.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone Zamawiającemu w oryginale i 
musi obejmować cały okres związania ofertą, kopia wadium powinna zostać dołączona do oferty. 

mailto:prometplast.przetargi@gmail.com
mailto:prometplast.przetargi@gmail.com
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12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w pkt 12.2. lit. c. gwarancja powinna być sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać. 
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) oraz nazwę 

gwaranta (banku) wraz ze wskazaniem ich siedzib, 
b. nazwę przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nr referencyjny nadany w 

sprawie przez Zamawiającego, 
c. określenie wierzytelności, która ma zostać zabezpieczona gwarancją, 
d. kwotę gwarancji, 
e. termin ważności gwarancji, 
f. bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 u.p.z.p. 

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy złożyć 
przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 

12.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

12.8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

12.9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane, 
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

13. Termin związania ofertą 
 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (trzy) dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni. 

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli wydłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

14. Opis sposobu przygotowania ofert, składania ofert 
 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez Wykonawcę. 

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
14.3. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w j. polskim. Ofertę należy 

złożyć w oryginale. 
14.4. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
14.5. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz. 
14.6. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile 

prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

14.7. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 

14.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 
14.9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
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14.10. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do SIWZ, 
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. 

14.11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być ułożone kolejno, opatrzone podpisem i 
ponumerowane, oferta zaś zszyta. 

14.12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) Wykonawca przesyła w 
nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE – tylko do wglądu Zamawiającego”. W 
przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje zawarte w przesłanych 
dokumentach są w pełni jawne. 

14.13. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie EURO.  
14.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oraz 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
14.15. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonywać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.   
14.16. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14.17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 
podpisania umowy. 

14.18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu przetargowym, pełnomocnika do zawarcia umowy. 

14.19. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego pod adresem:  
 

Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława, POLSKA 
w dni robocze: od 8:30 do 16:30 

 
lub przesłać na adres:  
 

PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 
Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława, POLSKA. 

 
14.20. Oferty należy składać do dnia 26.09.2019 r., do godziny 13:00. Aby uznać ofertę za złożoną w terminie, 

musi ona wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej dnia 26.09.2019 r., do godziny 13:00. 
14.21. Ofertę wraz z załącznikami, dokumentacjami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i 

zabezpieczonej przez otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do 
momentu otwarcia ofert. 

14.22. Kopertę należy opisać w następujący sposób: 

 
Oznaczenie Wykonawcy 

PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 
Gaj Oławski 21A 
55-200 Oława 
POLSKA 

Zapytanie ofertowe – OFERTA 
- 01/08/2019/JJ 
Nie otwierać do dnia 26.09.2019 r. godzina 13:00 

Na kopercie należy umieścić pieczęć firmową lub oznaczenie Wykonawcy i adres siedziby, zgodnie z 
danymi w rejestrze. 

14.23. Błędy w ofercie należy poprawić poprzez skreślenie niepoprawnej treści lub kwoty, w taki sposób, aby 
pierwotny zapis pozostał czytelny. Obok korekty należy wpisać treść poprawną oraz datę poprawki wraz z 
podpisem osoby kwalifikowanej do dokonania tej czynności. 
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15. Otwarcie ofert 

15.1. Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2019 r., o godzinie 13:00. Dla dokumentów przesłanych pocztą 
liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazanych przez Zamawiającego adres korespondencyjny. 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2019 r. o godzinie 13:15. 
15.3. Otwarcie ofert jest jawne.  
15.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o otwarciu ofert. 
15.5. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w pkt 14.20. SIWZ, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.  
15.6. Oferty skutecznie wycofane, nie zostaną otworzone.  
15.7. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który co prawda złożył ofertę z zachowaniem terminu 

wskazanego w pkt 14.20 SIWZ, jednakże zaoferowana cena wykracza poza wartości wskazane w pkt 3 
ppkt 3.5. SIWZ.  

16. Opis sposobu obliczania ceny 

16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się następującymi kryteriami: cena, inne kryteria odnoszące się 
do przedmiotu zamówienia, a także treścią pkt 15 ppkt 15.7 SIWZ. 

16.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. Przyznanie punktów 
będzie się odbywać w oparciu o poniższe kryteria: 
16.2.1. W przypadku złożenia zamówienia na całość przedmiotu zamówienia: 

Lp. Kryterium Waga [punkty] 

1. Cena netto w walucie PLN  60 

2. Moc zainstalowana znamionowa generatorów 10 

3. Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu 
gwarancyjnego do 15 roku od dnia odebrania elektrowni 
wiatrowych i magazynów energii włącznie 

10 

4. Pojemność magazynu energii 10 

5. Termin realizacji zamówienia 10 

16.2.2. W przypadku złożenia oferty na realizację I Części: 

Lp. Kryterium Waga [punkty] 

1. Cena netto w walucie PLN zakupu 65 

2. Pojemność znamionowa pojedynczego magazynu energii 10 

3. Moc inwertera 5 

4. Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu 
gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku od dnia 
odebrania magazynów energii włącznie 

10 

5. Referencje 10 

16.2.3. W przypadku złożenia Oferty na II Część: 

Lp. Kryterium Waga [punkty] 

1. Cena netto w walucie PLN zakupu 60 

2. Moc zainstalowana znamionowa 10 

3. Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu 
gwarancyjnego do 15 roku od dnia odebrania elektrowni 
wiatrowych włącznie 

5 

4. Moc elektrowni 15 

5. Referencje 10 

16.2.4. W przypadku złożenia oferty na Część III.  

Lp. Kryterium Waga [punkty] 

1. Cena netto w walucie PLN zakupu  80 

2. Terminy płatności 10 
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3. Referencje 10 

16.3. Cena oferty musi być jednoznaczna i ostateczna, zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca 
strony zamówienia. 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

17.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma punktów dla badanej oferty przyznanych z 
poszczególnych kryteriów z uwzględnieniem wag procentowych według poniższych zasad. W przypadku 
kiedy suma cen wskazanych w ofertach ocenionych za najkorzystniejsze w zakresie poszczególnych części 
zamówienia, będzie niższa niż cena wskazana przez Wykonawcę składającego ofertę na całość 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofert najkorzystniejszych z poszczególnych 
części zamówienia (tj. oferta dot. części I, II, III) oraz zawarcia umów z tymi Wykonawcami. 

17.2. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 
17.2.1. W przypadku złożenia zamówienia na całość przedmiotu zamówienia: 

Kryterium nr 1 - Cena netto w walucie PLN zakupu: 

Oferta z najniższą ceną zakupu otrzymuje 60 (sześćdziesiąt) punktów. Pozostałym ofertom 
zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

najniższa cena z postępowania 
przetargowego 

    

________________________________ x 60 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 2 – Moc znamionowa zainstalowana: 

Ofercie z najwyższą mocą znamionową zainstalowaną zostanie przyznane 10 (dziesięć) punktów. 
Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

moc znamionowa zainstalowana 
rozpatrywanej oferty 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższe moc znamionowa 
z postępowania przetargowego 

    

Kryterium nr 3 – Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu gwarancyjnego do 15 
(piętnastego) roku od dnia odebrania elektrowni wiatrowych i magazynów energii: 

Oferta przedstawiająca najniższą ofertowaną cenę z tytułu pełnych kosztów serwisu po upływie 
okresu gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku włącznie (liczonego od dnia odbioru elektrowni oraz 
poszczególnych magazynów energii) zostanie oceniona na 10 (dziesięć) punktów. Pozostałe oferty 
zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem: 

najniższa cena serwisu  
z postępowania przetargowego 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

 
Kryterium nr 4 – Pojemność magazynów energii: 
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Oferta przedstawiająca najwyższą pojemność magazynu zostanie oceniona na 10 (dziesięć) 
punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem: 

pojemność wskazana w ocenianej ofercie 
    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższa pojemność znamionowa 
pojedynczego magazynu energii z 

postępowania przetargowego  

    

 
    

Kryterium nr 5 – Termin realizacji zamówienia: 

Oferta przedstawiająca najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia – zapytania ofertowego, 
zostanie oceniona na 10 (dziesięć) punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym 
wzorem: 

najkorzystniejszy termin  
(liczba w dniach) 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 
termin wskazana w ocenianej ofercie 

(liczba w dniach) 
    

17.2.2. W przypadku złożenia oferty na I Część zamówienia: 

Kryterium nr 1 - Cena netto w walucie PLN zakupu: 

Oferta częściowa z najniższą ceną zakupu otrzymuje 65 (sześćdziesiąt pięć) punktów. Pozostałym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

najniższa cena z postępowania 
przetargowego 

    

________________________________ x 65 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 2 – Pojemność znamionowa pojedynczego magazynu energii: 

Oferta częściowa z największą pojemnością znamionową pojedynczego magazynu energii 
otrzymuje 10 (dziesięć) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według 
następującej klasyfikacji: 

pojemność wskazana  
w ocenianej ofercie 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższa pojemność znamionowa 
pojedynczego magazynu energii  
 z postępowania przetargowego 

    

Kryterium nr 3 – Moc inwertera magazynu energii: 

Oferta częściowa z największą mocą inwertera energii otrzymuje 5 (pięć) punktów. Pozostałym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej klasyfikacji: 
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moc inwertera energii  
w ocenianej ofercie 

    

________________________________ x 5 = liczba punktów 

największa moc inwertera energii  
z postępowania przetargowego  

    

Kryterium nr 4 – Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu gwarancyjnego do 15 
(piętnastego) rok od dnia odebrania magazynów energii: 

Oferta częściowa przedstawiająca najniższą ofertowaną cenę z tytułu pełnych kosztów serwisu po 
upływie okresu gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku włącznie (liczonego od dnia odbioru 
poszczególnych magazynów energii) zostanie oceniona na 10 (dziesięć) punktów. Pozostałe oferty 
zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem: 

najniższa cena serwisu  
z postępowania przetargowego 

    

________________________________ x 15 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 5 – Referencje: 

Oferta częściowa z najwyższą łączną pojemnością zainstalowanych magazynów energii (w MWh) – 
obliczenia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę referencji, otrzymuje 10 (dziesięć) 
punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej klasyfikacji: 

łączna pojemność (w MWh) 
zainstalowanych magazynów energii, 

obliczana na podstawie  
przedłożonych referencji 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższa łączna pojemność (w MWh) 
zainstalowanych magazynów energii  

z postępowania 

    

 

17.2.3. W przypadku złożenia oferty na II Część zamówienia: 

Kryterium nr 1 - Cena netto w walucie PLN zakupu: 

Oferta częściowa z najniższą ceną zakupu otrzymuje 60 (sześćdziesiąt) punktów. Pozostałym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

najniższa cena z postępowania 
przetargowego 

    

________________________________ x 60 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 2 – Moc znamionowa zainstalowana: 
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Ofercie częściowej z najwyższą mocą znamionową zainstalowaną zostanie przyznane 10 (dziesięć) 
punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

moc znamionowa zainstalowana 
z rozpatrywanej oferty 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższa moc znamionowa  
z postępowania przetargowego 

    

Kryterium nr 3 - Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu gwarancyjnego do 15 
(piętnastego) rok od dnia odebrania elektrowni wiatrowych: 

Oferta częściowa przedstawiająca najniższą ofertowaną cenę z tytułu pełnych kosztów serwisu po 
upływie okresu gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku włącznie (liczonego od dnia odbioru 
elektrowni) zostanie oceniona na 5 (pięć) punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z 
poniższym wzorem: 

najniższa cena serwisu  
z postępowania przetargowego 

    

________________________________ x 5 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 4 – Moc elektrowni: 

Ofercie częściowej uwzględniającej moc znamionową elektrowni, zostanie przyznanych 15 
(piętnaście) punktów. Pozostały ofertom zostaną przyznane punkty według obliczenia: 

moc znamionowa elektrowni wskazana w 
ocenianej ofercie  

    

________________________________ x 15 = liczba punktów 

największa moc znamionowa elektrowni 
    

Kryterium nr 5 – Referencje: 

Oferta częściowa z najwyższą łączną mocą zainstalowanych elektrowni wiatrowych (w MW) – 
obliczenia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę referencji, otrzymuje 10 (dziesięć) 
punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej klasyfikacji: 

łączna moc (w MW) zainstalowanych 
elektrowni wiatrowych, obliczana na 

podstawie  
przedłożonych referencji 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższa łączna moc (w MW) 
zainstalowanych elektrowni wiatrowych  

z postępowania 

    

17.2.4. W przypadku złożenia oferty na III Część zamówienia: 

Kryterium nr 1 - Cena netto w walucie PLN: 
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Oferta częściowa z najniższą ceną zakupu otrzymuje 80 (osiemdziesiąt) punktów. Pozostałym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

najniższa cena z postępowania 
przetargowego 

    

________________________________ x 80 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 2 – Terminy zapłaty: 

Oferta częściowa z najkorzystniejszymi terminami płatności. Pozostałym ofertom zostaną 
przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

 termin płatności w rozpatrywanej ofercie 
    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najdłuższy termin płatności z postępowania 
przetargowego 

    

Kryterium nr 3 – Referencje: 

Oferta częściowa z największą liczbą przedłożonych referencji otrzymuje 10 (dziesięć) punktów. 
Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej klasyfikacji: 

liczba referencji z ocenianej oferty 
    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

największa liczba referencji 
    

17.3. W pierwszej kolejności następuje ocena ofert na realizację całego zamówienia.   
17.4. Suma wszystkich punktów zdobytych w postępowaniu jest sumą punktów uzyskanych w związku z oceną 

pod kątem każdego z tych kryteriów. Zamówienie zostanie rozstrzygnięte na korzyść tej oferty, która uzyska 
największą łączną liczbę punktów zgodnie z wzorami i sposobem obliczania podanym powyżej. 

17.5. W trakcie procedury oceny ofert Zamawiającemu przysługuje prawo do zażądania wyjaśnień dotyczących 
zawartości oferty oraz załączonych dokumentów. 

17.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN), dopuszcza 
się prowadzenie rozliczeń w walucie EURO. 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia 

18.1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców. Wykonawca, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania 
umowy. 

18.2. Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w 
art. 92 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie oraz miejscu prowadzonej działalności gospodarczej (tj. Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława, woj. 
dolnośląskie, POLSKA).  

18.3. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 2 (dwóch) lub 
więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać 
umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie 
publiczne. 

18.4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 15 (piętnaście) dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona 
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tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminów, o 
których mowa powyżej. 

19. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy z wybranym 
Wykonawcą/ z wybranymi Wykonawcami 

 
19.1. Istotne postanowienia umowy/ umów zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne 

Postanowienia Umowy. 
19.2. Wykonanie zamówienia przez Wybranego Wykonawcę, który złoży najkorzystniejsza ofertę, nastąpi na 

podstawie odrębnych umów, które łącznie regulować będą cały przedmiot zamówienia. Podział całego 
przedmiotu zamówienia na odrębne umowy uzasadniony jest względami funkcjonalnymi i odrębnością 
poszczególnych świadczeń objętych przedmiotem zamówienia. Rozdział przedmiotu zamówienia ma swoje 
pokrycie również w przyjętych przez Zamawiającego w SIWZ kryteriach oceny ofert, odrębnych dla 
poszczególnych części zamówienia.  

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający dopuszcza ustanowienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed 
zawarciem umowy o realizację przedmiotu zamówienia, w jednej z następujących form: 
a. w pieniądzu, o równowartości 10% wartości zamówienia określonej w umowie, 
b. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w wysokości 

równowartości 10% wartości zamówienia określonej w umowie,  
c. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dot. realizacji przedmiotu zamawiającego z Wykonawcy na 

Zamawiającego, 
d. weksel in blanco wraz z deklaracją bankową. 

 
Wraz z ofertą Zamawiający składa oświadczenie obejmujące wyrażenie zgody na ustanowienie wybranej przez 
Wykonawcę formy zabezpieczenia, z jednoczesnym określeniem tej formy w rozważanym oświadczeniu.  

21. Odrzucenie oferty 
 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 u.p.z.p. 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku niniejszego postępowania 
 

22.1 Wykonawca może przed terminem zawarcia umowy poinformować Zamawiającego o niezgodności z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub z 
ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 80 ze zm.) czynności podjętej przez 
Zamawiającego lub jego zaniechaniu.  

22.2 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność, albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym pozostałych Wykonawców.  

22.3 Na czynności podjęte przez Zamawiającego w tym zakresie, Wykonawcom nie przysługują dalsze środki 
ochrony prawnej.  

22.4 Informacje, o której mowa w pkt 22.1. Wykonawca może wnieść na każdym etapie postępowania, najpóźniej 
jednak w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

23. Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
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 (dalej jako „Rozporządzenie ws. RODO”) 
Zamawiający niniejszym informuje, że względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał, to jest w szczególności: 

a. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
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b. Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 
c. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zawarte w pełnomocnictwie), 
d. członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 
e. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Współadministratorami danych osobowych są wspólnicy Zamawiającego, działający w ramach PROMET-PLAST s.c. 
z siedzibą w Godzikowicach 50A, 55-200 Oława. Dane kontaktowe to: prometplast.przetargi@gmail.com, adres 
korespondencyjny: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława.  

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ws. RODO, w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji 
inwestycji: dostawa czterech magazynów energii do czterech elektrowni wiatrowych wraz ze zintegrowanymi 
magazynami energii, z przyłączeniem do sieci SN oraz wytworzenia, dostawy, montażu, przekazania do użytkowania 
i serwisu czterech synchronicznych elektrowni wiatrowych, konfiguracji z magazynami energii, budowy infrastruktury 
pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii, realizowanej w ramach projektu „Innowacyjny sposób 
wytwarzania i magazynowania energii w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO”, znak sprawy: 
01/04/2019/JJ, prowadzonym w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO.  

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 u.p.z.p. 

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 u.p.z.p. przez okres 4 (czterech) lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób niezautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 Rozporządzenia ws. RODO.  

Osoby fizyczne udostępniające dane osobowe mają prawo: 

a. na podstawie art. 15 Rozporządzenia ws. RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ 
Pana osoby, 

b. na podstawie art. 16 Rozporządzenia ws. RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
c. na podstawie art. 18 Rozporządzenia ws. RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
Rozporządzenia ws. RODO, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczycących narusza przepisy RODO, 
 
nie przysługuje zaś: 
 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lut. b, d lub e Rozporządzenia ws. RODO, prawo do usunięcia danych osobowych, 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia ws. RODO, 
c. na podstawie art. 21 Rozporządzenia ws. RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzanych danych 

osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c Rozporządzenia ws. RODO.  

24. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz 
spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. osób fizycznych 
Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy 
Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna 
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy 

 


