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Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A.
www.nfosigw.gov.pl
NIP: 522-00-18-559
REGON: 142137128
Godziny urzędowania Zamawiającego: 730 - 1530.
II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie
merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
złożonych w ramach naborów ogłoszonych na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – Część II:
Energia.
Oceną zostaną objęte wnioski o dofinansowanie złożone w ramach obszaru „Energia
odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” dla którego
ogłoszono nabory. Orientacyjny harmonogram tych naborów wraz z harmonogramem ich
oceny, przedstawiono w Załączniku nr 1 do Części III SIWZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 Części, tj.:
1.1. Część 1: Małe elektrownie wodne.
W ramach tej części ocenie będą podlegać wnioski o dofinansowanie złożone w
naborze „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych
elektrowniach wodnych (do 2 MW)”.
Maksymalna liczba wniosków podlegających ocenie przez Wykonawcę w ramach
zamówienia podstawowego wynosi 30.
1.2. Część 1: Geotermalne źródła energii
W ramach tej części ocenie będą podlegać wnioski o dofinansowanie złożone
w następującym naborze „Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię
geotermalną (geotermia głęboka)”.
Maksymalna liczba wniosków podlegających ocenie przez Wykonawcę w ramach
zamówienia podstawowego wynosi 20.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ – dla każdej z
dwóch Części przedmiotowego zamówienia.
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2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu (w każdej Części), polegające na
możliwości zwiększenia liczby ocenianych wniosków o nie więcej niż 50% maksymalnej
liczby wniosków, jakie mogą być ocenione w ramach zamówienia podstawowego w
ramach każdej z Części zamówienia, w czasie obowiązywania umowy i na tych samych
warunkach co oceny prowadzone w ramach zamówienia podstawowego. W ramach prawa
opcji Zamawiający może zrealizować część lub całość zakresu zamówienia objętego
prawem opcji (zamówienia opcjonalnego).
Informację o skorzystaniu z prawa opcji, w tym o liczbie ocen wniosków jakie będą zlecone
w ramach prawa opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych
od daty zawarcia umowy.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących określone czynności w ramach
realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby osoba (Koordynator umowy) wykonująca czynności polegające
na: pełnieniu nadzoru nad realizacją umowy i bieżących kontaktach z Zamawiającym,
monitorowaniu prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia, sporządzaniu i przesyłaniu
dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań, przekazywaniu i odbieraniu informacji,
podejmowaniu działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych problemów w
trakcie realizacji zamówienia, była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
Wymóg ten uzna się również za spełniony w przypadku: (1) zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile nie wpłynie to na prawidłowość
realizacji zamówienia, (2) gdy ww. czynności będą wykonywane przez samego Wykonawcę
lub podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania wymagań dotyczących zatrudnienia określone zostały w Części II SIWZ.
CPV Główny przedmiot: 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
IV. Zamówienia częściowe, umowa ramowa, dynamiczny system zakupów
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 2 Części:
a) Część 1 - Małe elektrownie wodne
b) Część 2 - Geotermalne źródła energii
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie Części zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów – dotyczy Części 1 i 2 zamówienia.
V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy Pzp.
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VI. Informacja o ofercie wariantowej
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane, z uwzględnieniem odwołań,
w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym termin wykonania zamówienia
podstawowego, z wyłączeniem oceny odwołań od oceny merytorycznej drugiego stopnia,
wynosi 4 tygodnie, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wydłużony
zostaje do 6 tygodni od daty przekazania do oceny ostatniego wniosku o dofinansowanie.
Harmonogram konkursów i oceny wniosków jest przedstawiony w załączniku nr 1 do Części
III SIWZ.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne:
1.1. nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
1.2. nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp,
1.3. muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 2 poniżej.
2. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej;
2.3.1. Dotyczy Części 1 zamówienia:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu realizacją procesu oceny
merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze
środków krajowych, unijnych lub europejskich pod kątem wiarygodności
szacowanych efektów rzeczowych lub ekologicznych, albo
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- co najmniej 5 (pięć) usług w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów),
które polegały na wykonaniu lub zweryfikowaniu studiów wykonalności związanych
z budową lub rozbudową lub przebudową lub modernizacją małych elektrowni
wodnych lub wykonaniu lub zweryfikowaniu projektów budowlanych lub
wykonawczych lub powykonawczych małych elektrowni wodnych (tj. o mocy
zainstalowanej do 2 MW);
Pod pojęciem zarządzania realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o
dofinansowanie przedsięwzięć należy rozumieć koordynowanie przez Wykonawcę
terminowego wykonania ocen merytorycznych przez ekspertów oceniających oraz
przekazywanie wyniku oceny, w formie zestawień częściowych (o ile były
wykonywane) oraz ostatecznego zestawienia wniosków ocenionych wg kryteriów
merytorycznych z wydzieleniem projektów ocenionych negatywnie w zakresie
kryteriów.
b) do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 4 osobowym zespołem,
spośród których zostanie wyznaczony Lider zespołu, z których każdy członek
Zespołu (w tym Lider), posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia, tj.
- posiada wykształcenie wyższe, przy czym Lider musi posiadać co najmniej tytuł
inżyniera;
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, co najmniej 2 (dwóch)
studiów wykonalności lub projektów budowlanych, z zakresu budowy lub
rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji elektrowni wodnych o mocy do 2 MW.
2.3.2. Dotyczy Części 2 zamówienia:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu realizacją procesu oceny
merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze
środków krajowych, unijnych lub europejskich pod kątem wiarygodności
szacowanych efektów rzeczowych lub ekologicznych, albo
- wykonał co najmniej 4 (cztery) usługi w ramach jednej lub większej liczby umów
(kontraktów), które polegały na wykonaniu lub zweryfikowaniu studiów
wykonalności lub projektów budowlanych lub projektów wykonawczych
związanych z budową lub rozbudową lub przebudową lub modernizacją instalacji
geotermalnych;
Pod pojęciem zarządzania realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o
dofinansowanie przedsięwzięć należy rozumieć koordynowanie przez Wykonawcę
terminowego wykonania ocen merytorycznych przez ekspertów oceniających oraz
przekazywanie wyniku oceny, w formie zestawień częściowych (o ile były
wykonywane) oraz ostatecznego zestawienia wniosków ocenionych wg kryteriów
merytorycznych z wydzieleniem projektów ocenionych negatywnie w zakresie
kryteriów.
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b) do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 5 osobowym zespołem,
spośród których zostanie wyznaczony Lider zespołu, z których każdy członek
Zespołu (w tym Lider), posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe, przy czym Lider musi posiadać co najmniej tytuł inżyniera
oraz – wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwa)
studia wykonalności lub projekty budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub
rozbudowy lub modernizacji instalacji geotermalnych.
UWAGA:
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną Część zamówienia,
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem dla każdej Części, na którą składana jest oferta,
odrębnym Zespołem osób, o których mowa powyżej. Osoby wskazane w poszczególnych
Zespołach nie mogą się powtarzać. Ponadto, Zamawiający nie dopuszcza (z wyłączeniem
Lidera), aby jedna osoba wskazana do realizacji zamówienia, pełniła w Zespole więcej niż jedną
funkcję.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument
(zobowiązanie) powinno określać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
3.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5
ustawy Pzp w zakresie wskazanym w IDW, tj. poprzez żądanie i zbadanie dokumentów
takich jak żądane od Wykonawcy, o których mowa w pkt. IX.2 IDW, dotyczących tego
podmiotu.
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3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w punkcie VIII.2 IDW dla danej Części, mogą oni spełniać łącznie, z zastrzeżeniem
odpowiednio pkt. VIII.2.3.1)a) i VIII.2.3.2)a) IDW, którego spełnienie musi wykazać co
najmniej 1 z Wykonawców, natomiast wykazanie braku podstaw wykluczenia, o których
mowa w pkt. VIII.1 musi wykazać każdy z Wykonawców.
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie
przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt IX IDW.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt. VIII.1 powyżej,
z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –
20 ustawy Pzp lub pkt VIII.1.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie
z punktem powyżej.
10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
11. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
1.1. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ” (zgodnym z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Zaleca się złożenie jednolitego dokumentu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do IDW.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może skorzystać z ogólnodostępnej,
zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych instrukcji
wypełniania jednolitego dokumentu.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca - w zakresie warunków udziału w postępowaniu
(kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego - wypełnił jedynie sekcję ALFA (α)
w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji dotyczących warunków udziału
w postępowaniu (kryteriów selekcji) w części IV.
Ostatecznej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
dokona na dalszym etapie, poprzez wezwanie do złożenia stosownych dokumentów
Wykonawcy, którego oferta zastanie oceniona najwyżej.
Uwaga:
Sposób przygotowania i przesłania Zamawiającemu jednolitego dokumentu (JEDZ), został
określony w pkt. XXIV IDW.
1.2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych
w pkt. VIII.3 IDW oraz art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca:
- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa
powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu,
- dołącza do oferty dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. VIII.3.1 IDW,
w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby/osób reprezentujących podmiot udostępniający.
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2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego z wyłączeniem dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.1.2 poniżej,
tj. dokumentu wskazującego zespół ekspertów wskazanych do oceny wniosków – Wykaz
osób, który należy złożyć wraz z ofertą (służyć on będzie w pierwszej kolejności do oceny
oferty w kryterium Doświadczenie personelu na zasadach określonych w pkt XXI, a
następnie do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu).
2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany będzie złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (w zakresie odpowiadającym wymaganiom
stawianym w warunkach udziału w postępowaniu dla Wykonawcy do danej Części
zamówienia), na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi
czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 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 okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić
Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4.1 lub 4.2 do IDW - odpowiedni dla Części 1 i 2
zamówienia);
2.1.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (w
zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym w warunkach udziału w
postępowaniu dla osób wskazanych do realizacji danej Części zamówienia), a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem
nr 5.1 lub 5.2 do IDW - odpowiedni dla Części 1 i 2 zamówienia).
UWAGA:
W przypadku uzupełniania Wykazu osób o nową osobę lub brakujące informacje, które nie
stanowią wyjaśnienia lub doprecyzowania zawartych już w Wykazie informacji, nowe
osoba/informacje będą brane pod uwagę wyłącznie w celu wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu, nie będą natomiast brane pod uwagę przy ocenie oferty
w kryterium oceny ofert.
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2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie
przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, następujące oświadczenia
i dokumenty:
2.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
2.2.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do
IDW) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
2.2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (zgodnie
z Załącznikiem nr 7 do IDW),
2.2.4. odpis 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,
2.2.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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,
2.2.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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,
2.2.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 8 do IDW.
3. Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
(www.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.),
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (zaleca się złożenie dokumentu
odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 3 do IDW).
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W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje)
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
4.1. zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt. IX.2.2.1 IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
2) w pkt. IX.2.2.4 -IX.2.2.6 IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że 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.
4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej w pkt. 4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.
4.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt. IX.2.2.1 IDW składa dokument, o którym mowa w pkt.
IX.4.1.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
4.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. IX.4.1.1) oraz IX.4.1.2)a) IDW, lub zastępujące je
dokumenty, o których mowa w pkt IX.4.2. i IX.4.3. IDW, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument,
o którym mowa w IX.4.1.2)b) IDW, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt
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IX.4.2. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. IX.1 IDW (JEDZ), w pkt IX.2.2.1.
– IX.2.2.7. IDW albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt IX.4.1.,
IX.4.2. i IX.4.3. IDW, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX.3 IDW, muszą
być złożone przez każdego z tych Wykonawców,
b) dokumenty, o których mowa w pkt IX.2.1.1. - IX.2.1.2. IDW zobowiązany jest złożyć
odpowiednio ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, którego dokumenty dotyczą.

6.

Oświadczenia (JEDZ), o których mowa w pkt. IX.1 IDW składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(pkt. XXIV IDW). Pozostałe dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.2-4
IDW, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Za prawidłowo poświadczone uznane będą również dokumenty poświadczone przez
prawidłowo ustanowionego pełnomocnika zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia (o których mowa w pkt. IX.2-4 IDW), nie
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega, albo przez podwykonawcę
(elektroniczna kopia dokumentu lub oświadczenia poświadczona za zgodność
z oryginałem).
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, o którym mowa w punkcie poniżej, Zamawiający może zażądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt. IX IDW, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie te oświadczenia i dokumenty. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
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oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w pkt. IX IDW, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne. W takim przypadku zaleca się wskazać nazwę/numer postępowania,
w którym informacje te się znajdują.
X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także
wspólnicy spółki cywilnej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo (dokument ustanawiający pełnomocnika) może być udzielone w
szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
3. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
XI. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium - dotyczy Części 1 i 2 zamówienia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dotyczy Części 1 i 2 zamówienia.
2.1. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wniesione w 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,
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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.
2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione przez Wykonawcę musi
obejmować cały okres obowiązywania umowy.
XII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN (złotych polskich).
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
1. Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część zamówienia.
2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej IDW.
3) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami
(jeśli są wymagane).
4) Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru, odpowiednio dla danej
Części zamówienia – Załącznik nr 1.1 i 1.2 do niniejszej IDW.
5) Oferta – w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów.
6) Wraz z ofertą należy złożyć:
a) stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy oferta i/lub inne
dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniadokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) Wykaz osób, o którym mowa w pkt. IX.2.1.2 IDW,
d) oświadczenie o którym mowa w pkt IX.1 niniejszej IDW (JEDZ),
e) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt. IX.1.2 IDW (o ile dotyczy)
- w sposób określony w pkt. XXIV niniejszej IDW.
7) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których
Zamawiający określił wzory w niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich
wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści.
8) Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1
egzemplarzu.
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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10) Pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika składane przez
Wykonawcę muszą być przedstawione w formie oryginałów - dokument elektroniczny
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub elektronicznie
poświadczona przez notariusza kopia). Zaleca się, aby w treści
pełnomocnictwa/dokumentu wskazane były czynności, do których upoważniony jest
Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów, składania oświadczeń, składania wyjaśnień, podpisania umowy, itp.
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do
wiadomości podczas otwarcia ofert.
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były oznaczonej i
złożone jako odrębny plik dokumentów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pkt. XXIV
IDW. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca.
XIV. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu, zgodnie ze sposobem opisanym w pkt. XXIV IDW. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na
miniPortalu oraz w załączniku do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres
skrzynki ePUAP, na który może być przekazywana korespondencja związana z
postępowaniem. Zaleca się również podanie adresu email, na który może być
przekazywana korespondencja.
2. Oferta (wraz z wymaganymi załącznikami) powinna być sporządzona w języku polskim, z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Szczegółowy sposób złożenia oferty opisany został w pkt. XXIV IDW.
Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.
Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne,
ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości
złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta, JEDZ, itp.) wytworzony za pomocą
oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
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tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę (wraz z załącznikami), skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

06.11.2020 r.

do godz.

1100

UWAGA: Szczegółowy opis sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami,
w tym sposób przygotowania oferty, znajduje się w pkt. XXIV niniejszej IDW.
XV. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
elektronicznej został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wypełniając Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku należy zwrócić
uwagę na podanie właściwego Identyfikatora postępowania, a przy wycofaniu/zmianie
odpowiednio także Identyfikatora oferty.
XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NFOŚiGW, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, pokój
218 (budynek 1).
w dniu
XVII.

06.11.2020 r.

o godz.

1130

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego. Klucz prywatny zostanie udostępniony Zamawiającemu i pobrany po upływie
terminu do składania ofert.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Oferty (pliki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem plików
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
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4. Podczas otwarcia ofert podane będą informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
(www.nfosigw.gov.pl) informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji, obowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX.3 IDW.
XVIII. Zwrot oferty złożonej po terminie
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po upływie terminu do składania ofert,
Zamawiający zwróci ofertę w trybie przewidzianym w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
XIX. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Termin związania ofertą, zgodnie
z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert
i liczony jest łącznie z tym dniem.
XX. Opis sposobu obliczenia ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczeniu
ceny
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
1. Podane w ofercie ceny będą wyrażone w PLN (złotych) i muszą uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami SIWZ realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca poda w ofercie cenę jednostkową brutto (taką samą dla zamówienia
podstawowego jak i prawa opcji) za wykonanie oceny (wraz z oceną ewentualnego
odwołania) jednego wniosku przez Wykonawcę oraz łączną całkowitą (maksymalną) cenę
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczną zgodnie ze sposobem kalkulacji
określonym w Formularzu ofertowym (stanowiącym odpowiednio dla danej Części
zamówienia – Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2 do IDW).
Całkowita (maksymalna) cena oferty uwzględnieniać będzie całkowity, maksymalny zakres
zamówienia (maksymalną liczbę wniosków do oceny w ramach zamówienia
podstawowego oraz w ramach prawa opcji).
3. Wszystkie ceny należy podać w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Podając wartości, końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe,
zaokrągla się do 1 grosza.
4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, w szczególności w następujacy sposób:
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- w przypadku mnożenia ceny jednostkowej brutto i liczby jednostek miar (maksymalnej
liczby wniosków) uznaje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową brutto i liczbę
jednostek miar (liczbę wniosków).
5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym ceny brutto, w PLN, zawierające podatek VAT
w wysokości 23%, z zastrzeżeniem pkt. 6.
6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (w Formularzu ofertowym).
XXI. Kryteria, ich wagi i sposób oceny ofert
Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium
1. Cena (C)
2. Doświadczenie personelu (D)

Waga
50
50

Ad. 1) W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 50 pkt., a ocena
oferty zostanie dokonana wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = ---------------------------------------------- x 50 pkt
cena ocenianej oferty
Ad. 2) W kryterium – Doświadczenie personelu (D), oferta Wykonawcy może otrzymać

maksymalnie 50 pkt.
Ocena oferty w tym kryterium będzie polegała na ocenie Zespołu osób wskazanych do
realizacji danej Części zamówienia, pełniących funkcję ekspertów oceniających wnioski, na
podstawie informacji podanych w przedłożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą „Wykazie
osób”, które spełniać będą minimalne wymagania określone w warunku udziału w
postępowaniu dla danej Części, tj. wskazanym odpowiednio w pkt. VIII.2.3.1.b) IDW – dla
Części 1, VIII.2.3.2.b) IDW – dla Części 2, w sposób wskazany poniżej.
Zamawiający oceni wszystkich ekspertów wskazanych do realizacji zamówienia (jako zespół
osób), a następnie przyzna ofercie liczbę punktów zgodnie ze sposobem określonym w
tabelach poniżej – odpowiednio dla danej Części zamówienia, w zależności od tego, jakie
kwalifikacje i doświadczenie będzie łącznie posiadał zespół – oferta. Ofercie przyznana będzie
taka liczba punktów, jaka odpowiada opisanemu poniżej doświadczeniu zespołu osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia w tej ofercie. Dla Części 1 zamówienia:
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Wykazane doświadczenie zespołu osób (ekspertów)

punkty

Każdy, z co najmniej 4 ekspertów posiada wykształcenie wyższe oraz w okresie 0 pkt
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał/brał udział
w wykonaniu, jako autor lub współautor, co najmniej 2 studiów wykonalności lub
projektów budowlanych, z zakresu budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub
modernizacji elektrowni wodnych o mocy do 2 MW.
Co najmniej 2 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 5 pkt
wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor,
co najmniej 4 studiów wykonalności lub projektów budowlanych, z zakresu
budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji elektrowni wodnych o
mocy do 2 MW.
Co najmniej 3 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 25 pkt
wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor,
co najmniej 6 studiów wykonalności lub projektów budowlanych, z zakresu
budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji elektrowni wodnych o
mocy do 2 MW.
Co najmniej 4 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 50 pkt
wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor,
co najmniej 6 studiów wykonalności lub projektów budowlanych, z zakresu
budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji elektrowni wodnych o
mocy do 2 MW

1. Dla Części 2 zamówienia:
Wykazane doświadczenie zespołu osób (ekspertów)

punkty

Każdy, z co najmniej 5 ekspertów posiada wykształcenie wyższe oraz w okresie 0 pkt
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał/brał udział
w wykonaniu, jako autor lub współautor, co najmniej 2 (dwa) studia wykonalności
lub projekty budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub
modernizacji instalacji geotermalnych.
Co najmniej 3 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 10 pkt
wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor,
co najmniej 3 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy
lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji instalacji geotermalnych.
Co najmniej 4 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 25 pkt
wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor,
co najmniej 4 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy
lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji instalacji geotermalnych.
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Co najmniej 5 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 50 pkt
wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor,
co najmniej 5 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy
lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji instalacji geotermalnych.

Ofertą najkorzystniejszą (w każdej Części zamówienia) będzie oferta, która otrzyma najwyższą
ocenę punktową obliczoną wg wzoru:
Ocena = C + D
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XXII.

Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia

1. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej,
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej,
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
5) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
XXIII. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy,
a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
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Uwzględniając iż, niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami
obowiązującymi dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej
139 000,00 euro, przysługującymi środkami ochrony prawnej są:
1. Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz
wobec postanowień SIWZ,
c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec
czynności innych niż określone w pkt a) i b).
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
2. Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198e ustawy Pzp.
XXIV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów; osoba uprawniona do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. Informacje ogólne.
1.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
1.2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl.
1.3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Zbigniew Majchrzak – od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530; e-mail:
Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl.
1.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
1.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
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ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
1.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu („Warunki usługi”, https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx )
oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl). Dodatkowe informacje zawarte są
również w dokumencie „Najczęściej zadawane pytania do niniPortalu”. Przyjmuje się,
że Wykonawca biorący udział w postępowaniu akceptuje Regulamin dostępny na
stronie https://epuap.gov.pl., a także Regulamin miniPortalu.
1.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum –
ZIP).
1.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
w załączniku do niniejszej SIWZ. Wypełniając Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku należy zwrócić uwagę na podanie właściwego
Identyfikatora postępowania.
1.10. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania, a nie jego
przepisywanie.
2. Złożenie oferty.
2.1. Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, o których mowa w pkt. XIII.1.6) IDW
należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać swój
adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z
postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email).
2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy
złożyć w oryginale.
2.3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.
Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest
dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne
z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta, JEDZ, itp.) wytworzony za pomocą
oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf
2.4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
2.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
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przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
2.6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę (wraz z załącznikami) skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP). Sposób złożenia JEDZ opisany został w pkt. 4 poniżej.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
3.1. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz
informacje, w tym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1.2 adres email.
3.2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pomocą email, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości od Wykonawcy, Zamawiający domniema,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla
którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
4. Sposób przygotowania JEDZ:
a) Oświadczenia Wykonawców składających ofertę wspólnie (pkt. X IDW) oraz innych
podmiotów, o których mowa w pkt.VIII.3. IDW, składane na formularzu JEDZ powinny
mieć również formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w zakresie podstaw wykluczenia oraz
w jakim potwierdzają spełnianie stawianych warunków udziału w postępowaniu.
b) Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.
Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne,
ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości
złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Uwaga: zaleca się, aby dokument JEDZ wytworzony za pomocą oprogramowania
tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf
c) Wykonawca (lub odpowiednio inny podmiot) wypełnia JEDZ, tworząc dokument
elektroniczny, przy czym może skorzystać z narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD pod
adresem https://espd.uzp.gov.pl/ (w tym z przygotowanego przez Zamawiającego JEDZ
w załączniku nr 2 do SIWZ, plik XML) lub innych narzędzi lub oprogramowania, które
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umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, np. w jednym
z wyżej wymienionych formatów.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca - w zakresie warunków udziału w postępowaniu
(kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego - wypełnił jedynie sekcję ALFA
(α) w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji dotyczących warunków udziału
w postępowaniu (kryteriów selekcji) w części IV.
Ostatecznej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
dokona na dalszym etapie, poprzez wezwanie do złożenia stosownych dokumentów
Wykonawcy, którego oferta zastanie oceniona najwyżej.
d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę (lub odpowiednio inny podmiot)
dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Lista
podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna
jest na stronie www.nccert.pl.
e) Wykonawca załącza podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ do
oferty, skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
XXV. Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/com oraz podania
firm/y podwykonawcy/ców (o ile są znani). Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu
Ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał innego podmiotu
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmioty te muszą brać udział w realizacji
zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zdolności (muszą być
wskazani jako podwykonawcy w Formularzu Ofertowym).
XXVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej,
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie
Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:
- wskazać osobę / osoby, które będą podpisywać umowę,
- przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie
wynika to ze złożonych wcześniej dokumentów,
- przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) przedłożyć kopię umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcami realizującymi wspólnie przedmiot Umowy, określająca zakres
obowiązków każdego z Wykonawców,
- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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XXVII. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Klauzula informacyjna wypełniająca obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane
dotyczą, 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 Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
02 – 673 Warszawa;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, adres email:
inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
 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: Ocenę
merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Sprawa nr WZ/25/2020 –
Część II: Energia;
 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 2019 r.
poz. 1843), a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW
lub
rozpatrujące
odwołania
w
toku
prowadzonych
postępowań,
tj. w szczególności Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwa, Urząd Zamówień
Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza;
 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, a także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa lub umów o dofinansowanie, w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków zagranicznych;
 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. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
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sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
− 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 2. Ponadto wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust.
1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− 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.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO),
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 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 Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest (o ile dotyczy to
Wykonawcy) do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO. Stosowne oświadczenie zawarte jest w pkt 4m Formularza ofertowego.
XXVIII. Wykaz załączników do niniejszej IDW
Lp.
Oznaczenie
Nazwa Załącznika
Załącznika
1.
Załącznik nr 1.1 Wzór Formularza Ofertowego dla Części 1 zamówienia
1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: 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.
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Załącznik nr 1.2

Wzór Formularza Ofertowego dla Części 2 zamówienia

2.

Załącznik nr 2

Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

3.

Załącznik nr 3

4.

6.

Załącznik nr 4.1
Załącznik nr 4.2
Załącznik nr 5.1
Załącznik nr 5.2
Załącznik nr 6

7.

Załącznik nr 7

8.

Załącznik nr 8

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej
Wzór Wykazu usług dla Części 1 zamówienia
Wzór Wykazu usług dla Części 2 zamówienia
Wzór Wykazu osób dla Części 1 zamówienia
Wzór Wykazu osób dla Części 2 zamówienia
Wzór oświadczenia dotyczącego braku wydania prawomocnego
wyroku sądu lub ostateczniej decyzji administracyjnej
Wzór oświadczenia dotyczącego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne
Wzór oświadczenia dotyczącego opłacania podatków i opłat
lokalnych

5.
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Załącznik nr 1.1 do IDW
FORMULARZ OFERTOWY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.
Część 1 - Małe elektrownie wodne
1. ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych
wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem3?
- TAK / NIE

(należy zaznaczyć odpowiednio)

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wykonawca
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do kontaktów
Adres
Nr telefonu
e-mail
Adres ePUAP

3

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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4. Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą
ofertę oświadczam, że:
a.

zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

b.

gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,

c.

cena oferty za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi:

brutto...................................... PLN, w tym VAT 23%
zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.
1

1

Przedmiot zamówienia
2
Ocena merytoryczna II stopnia
wniosku o dofinansowanie
składanego do Programu
Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 20142021, w sposób opisany
w Części II i III SIWZ

Jedn.
miary
3
szt.

Max. Ilość
(w tym prawo
opcji)

4
45

Cena
jednostkowa
brutto (zł)
5

Wartość
brutto (zł)
6=4x5

(w tym opcja 15)

Wykonawca wypełnia o ile dotyczy:
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, sytuacja ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy w odniesieniu do
określonych usług VAT rozlicza nabywca (Zamawiający), a Wykonawca otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto
(import usług).
Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do:
…………………………………………………………………………………………………………………………...
(należy podać nazwę/rodzaj usługi (pozycja), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego) i których wartość bez kwoty podatku (netto) w takim
przypadku podać należy w tabeli powyżej.

d. oferuję wykonanie niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem odwołań, w terminie 6
miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym termin wykonania zamówienia
podstawowego, z wyłączeniem oceny odwołań od oceny merytorycznej drugiego
stopnia, wynosi 4 tygodnie, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, wydłużony zostaje do 6 tygodni od daty przekazania do oceny ostatniego
wniosku o dofinansowanie,
e. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
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f. akceptuję bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowy przedstawione w Części II
SIWZ, w tym warunki płatności tam określone,
g. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zawrzeć umowę w miejscu i
terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
h. następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom
(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy):
Lp.

Nazwa / opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

Firma
podwykonawcy

UWAGA:
i. W przypadku braku wypełnienia tabeli uznaje się, że Wykonawca zamierza wykonać przedmiot
zamówienia samodzielnie,
ii. Wykonawca podaje firmy podwykonawców o ile są mu one znane na tym etapie.
iii. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich zgodnie z pkt VIII.3 IDW oraz art. 22a
ustawy Pzp, należy podać nazwę podmiotu trzeciego, który w takim przypadku musi być
podwykonawcą

i.

nie złożyłem (i nie będę składał) w imieniu własnym lub w imieniu innego podmiotu
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach naboru
„Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach
wodnych (do 2 MW)”, ogłoszonego na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,

j.

wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek:
………………………………………………………………………………..
(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy)

k. zastrzegam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy):
1. ..…………………………………………,
2. ……………………………………………
i zgodnie z pkt. XIII.2 IDW, w załączeniu przedkładam uzasadnienie w celu wykazania,
iż zastrzeżone powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
l.

oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.*
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (możliwe usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)
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Załącznik nr 1.2 do IDW
FORMULARZ OFERTOWY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.
Część 2 - Geotermalne źródła energii
1. ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych
wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem4?
- TAK / NIE

(należy zaznaczyć odpowiednio)

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wykonawca
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do kontaktów
Adres
Nr telefonu
e-mail
Adres ePUAP

4

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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4. Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą
ofertę oświadczam, że:
a.

zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

b.

gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,

c.

cena oferty za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi:

brutto...................................... PLN, w tym VAT 23%
zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.
1

1

Przedmiot zamówienia
2
Ocena merytoryczna II stopnia
wniosku o dofinansowanie
składanego do Programu
Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 20142021, w sposób opisany
w Części II i III SIWZ

Jedn.
miary
3
szt.

Max. Ilość
(w tym prawo
opcji)

4
30

Cena
jednostkowa
brutto (zł)
5

Wartość
brutto (zł)
6=4x5

(w tym opcja 10)

Wykonawca wypełnia o ile dotyczy:
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, sytuacja ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy w odniesieniu do
określonych usług VAT rozlicza nabywca (Zamawiający), a Wykonawca otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto
(import usług).
Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do:
…………………………………………………………………………………………………………………………...
(należy podać nazwę/rodzaj usługi (pozycja), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego) i których wartość bez kwoty podatku (netto) w takim
przypadku podać należy w tabeli powyżej.

d. oferuję wykonanie niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem odwołań, w terminie 6
miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym termin wykonania zamówienia
podstawowego, z wyłączeniem oceny odwołań od oceny merytorycznej drugiego
stopnia, wynosi 4 tygodnie, a w przypadku wykorzystania prawa opcji, wynosi 6
tygodni od daty przekazania do oceny ostatniego wniosku, a w przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z prawa opcji, wydłużony zostaje do 6 tygodni od daty
przekazania do oceny ostatniego wniosku o dofinansowanie,
e. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
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f. akceptuję bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowy przedstawione w Części II
SIWZ, w tym warunki płatności tam określone,
g. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zawrzeć umowę w miejscu i
terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
h. następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom
(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy):
Lp.

Nazwa / opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

Firma
podwykonawcy

UWAGA:
i. W przypadku braku wypełnienia tabeli uznaje się, że Wykonawca zamierza wykonać przedmiot
zamówienia samodzielnie,
ii. Wykonawca podaje firmy podwykonawców o ile są mu one znane na tym etapie.
iii. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich zgodnie z pkt VIII.3 IDW oraz art. 22a
ustawy Pzp, należy podać nazwę podmiotu trzeciego, który w takim przypadku musi być
podwykonawcą

i.

nie złożyłem (i nie będę składał) w imieniu własnym lub w imieniu innego podmiotu
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach naboru „Budowa
źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)”,
ogłoszonego na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,

j.

wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek:
………………………………………………………………………………..
(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy)

k. zastrzegam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy):
1. ..…………………………………………,
2. ……………………………………………
i zgodnie z pkt. XIII.2 IDW, w załączeniu przedkładam uzasadnienie w celu wykazania,
iż zastrzeżone powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
l.

oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.*
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (możliwe usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)
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Załącznik nr 3 do IDW

OŚWIADCZENIE
dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm)

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.

ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam, że:
□
□

* Nie należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę
w przedmiotowym postępowaniu,
* Należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę
w przedmiotowym postępowaniu, tj. z Wykonawcą …………………………………………… .

* należy zaznaczyć odpowiednie

Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)
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Załącznik nr 4.1 do IDW

WZÓR WYKAZU USŁUG
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.
Część 1 - Małe elektrownie wodne
ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem/wykonuję
następujące usługi:
Przedmiot usługi i jej krótki opis*
Lp.

1

a) Nazwa usługi i zakres wykonywanych czynności
w ramach zarządzania realizacją procesu oceny
wniosków i wskazaniem źródła dotacji (krajowe,
unijne lub europejskie): …………………………………
b) Usługi polegające na wykonaniu lub
zweryfikowaniu studiów wykonalności lub
projektów:
1) Tytuł: ………………………………………………
Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….
2) Tytuł: ………………………………………………
Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….
3) Tytuł: ………………………………………………
Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….
4) Tytuł: ………………………………………………
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Data
wykonania
usługi

Odbiorca

Nazwa podmiotu
wykonującego
usługę***

…………………

………………

……………………………

………………..

…………….

…………………………….

………………..

………………….
…………………
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Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….
5) Tytuł: ………………………………………………
Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….
(…)

…

………………..

…

*Opis usługi potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu określony w pkt. VIII.2.3.1a) IDW. Wypełnić
odpowiednio w zakresie odpowiadającym posiadanemu przez Wykonawcę doświadczeniu

**

studiów wykonalności związanych z budową lub rozbudową lub przebudową lub modernizacją małych elektrowni wodnych lub
wykonaniu lub zweryfikowaniu projektów budowlanych lub wykonawczych lub powykonawczych małych elektrowni wodnych (tj. o mocy
zainstalowanej do 2 MW)

*** w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów (załączone do oferty) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W załączeniu przedkładam/my dowody potwierdzające należyte wykonanie /wykonywanie
wskazanych w tabeli powyżej usług.
Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)

WZ/25/2020
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Załącznik nr 4.2 do IDW
WZÓR WYKAZU USŁUG
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.
Część 2 - Geotermalne źródła energii
ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem/wykonuję
następujące usługi:
Przedmiot usługi i jej krótki opis*
Lp.

1

a) Nazwa usługi i zakres wykonywanych czynności
w ramach zarządzania realizacją procesu oceny
wniosków i wskazaniem źródła dotacji (krajowe,
unijne lub europejskie): …………………………………
b) Usługi polegające na wykonaniu lub
zweryfikowaniu studiów wykonalności lub
projektów:
1) Tytuł: ………………………………………………
Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….
2) Tytuł: ………………………………………………
Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….
3) Tytuł: ………………………………………………
Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….
4) Tytuł: ………………………………………………

WZ/25/2020

Data
wykonania
usługi

Odbiorca

Nazwa podmiotu
wykonującego
usługę***

…………….

…………..

…………………….

………………..

…………..

………………………..

………………

…………….

………………….

………………….

…………….

……………………….
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Krótki opis (w tym, czy wykonanie/weryfikacja i
czego dotyczyła**):………………………………………….

…

………………..

………………

………………………

…

*Opis usługi potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu określony w pkt. VIII.2.3.1a) IDW. Wypełnić
odpowiednio w zakresie odpowiadającym posiadanemu przez Wykonawcę doświadczeniu
** studiów wykonalności lub projektów budowlanych lub projektów wykonawczych związanych z budową lub rozbudową lub przebudową
lub modernizacją instalacji geotermalnych;
*** w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów (załączone do oferty) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W załączeniu przedkładam/my dowody potwierdzające należyte wykonanie /wykonywanie
wskazanych w tabeli powyżej usług.
Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)

WZ/25/2020
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Załącznik nr 5.1 do IDW
WZÓR WYKAZU OSÓB
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.
Część 1 - Małe elektrownie wodne
ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE
następujące osoby wykonywać będą niniejsze zamówienie:
Lp.
Nazwisko
i imię
Eksperta
1

Rola/
czynność
w realizacji
zamówienia
2

1

Ekspert 1
(lider)

2

Ekspert 2

WZ/25/2020

Kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie

Podstawa
do
dysponowa
nia osobą**

3

4

1. Wykształcenie i tytuł: ………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych:
1) Tytuł/nazwa:…………………….
Krótki opis (w tym wskazanie zakresu*):……………………:……………………………
Funkcja (autor, współautor):…………………………………….……
Termin wykonania: …………………………..
2) Tytuł/nazwa:…………………….
Krótki opis (w tym wskazanie zakresu*):……………………:……………………………
Funkcja (autor, współautor):…………………………………….……
Termin wykonania: …………………………..
(…)
1. Wykształcenie: ………………………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych:
1) Tytuł/nazwa:…………………….
Krótki opis (w tym wskazanie zakresu*):……………………:……………………………
Funkcja (autor, współautor):…………………………………….……
Termin wykonania: …………………………..
2) Tytuł/nazwa:…………………….
Krótki opis (w tym wskazanie zakresu*):……………………:……………………………
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3

Ekspert 3

4

Ekspert 4

Funkcja (autor, współautor):…………………………………….……
Termin wykonania: …………………………..
(…)
1. Wykształcenie: ………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych *:
(skopiuj szablon z poz 2 tabeli, ppkt 2 kolumny nr 3)
1. Wykształcenie: ………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych:
(skopiuj szablon z poz 2 tabeli, ppkt 2 kolumny nr 3)

…
* studia wykonalności lub projekty budowlane z zakresu budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji elektrowni wodnych o
mocy do 2 MW
** należy wskazać podstawę do dysponowania osobą (gdy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio albo udostępnienie przez podmiot
trzeci w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą pośrednio, polegając na zasobach innych podmiotów). W przypadku, gdy
Wykonawca będzie dysponował osobą polegając na zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (udostępnienie przez
podmiot trzeci), zobowiązany jest udowodnić to przedstawiając (do oferty) dodatkowo w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wymieniając te osoby

Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)

WZ/25/2020
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Załącznik nr 5.2 do IDW
WZÓR WYKAZU OSÓB
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.
Część 2 - Geotermalne źródła energii
ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE
następujące osoby wykonywać będą niniejsze zamówienie:
Lp.
Nazwisko
i imię
Eksperta

Rola/
czynność
w realizacji
zamówienia

1

2

1

Ekspert 1
(lider)

2

Ekspert 2

WZ/25/2020

Kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie

Podstawa
do
dysponowa
nia osobą**

3

4

1. Wykształcenie i tytuł: ………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych:
1) Tytuł/nazwa:…………………….
Krótki opis (w tym wskazanie zakresu*):……………………:……………………………
Funkcja (autor, współautor):…………………………………….……
Termin wykonania: …………………………..
2) Tytuł/nazwa:…………………….
Krótki opis (w tym wskazanie zakresu*):……………………:……………………………
Funkcja (autor, współautor):…………………………………….……
Termin wykonania: …………………………..
(…)
1. Wykształcenie: ………………………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych:
1) Tytuł/nazwa:…………………….
Krótki opis (w tym wskazanie zakresu*):……………………:……………………………
Funkcja (autor, współautor):…………………………………….……
Termin wykonania: …………………………..
2) Tytuł/nazwa:…………………….
Krótki opis (w tym wskazanie zakresu*):……………………:……………………………
Funkcja (autor, współautor):…………………………………….……
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3

Ekspert 3

4

Ekspert 4

5

Ekspert 5

Termin wykonania: …………………………..
(…)
1. Wykształcenie: ………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych *:
(skopiuj szablon z poz 2 tabeli, ppkt 2 kolumny nr 3)
1. Wykształcenie: ………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych:
(skopiuj szablon z poz 2 tabeli, ppkt 2 kolumny nr 3)
1. Wykształcenie: ………………….
2. Kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu studiów wykonalności lub
projektów budowlanych:
(skopiuj szablon z poz 2 tabeli, ppkt 2 kolumny nr 3)

…
* studia wykonalności lub projekty budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji instalacji geotermalnych
** należy wskazać podstawę do dysponowania osobą (gdy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio albo udostępnienie przez podmiot
trzeci w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą pośrednio, polegając na zasobach innych podmiotów). W przypadku, gdy
Wykonawca będzie dysponował osobą polegając na zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (udostępnienie przez
podmiot trzeci), zobowiązany jest udowodnić to przedstawiając (do oferty) dodatkowo w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wymieniając te osoby

Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)

WZ/25/2020
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Załącznik nr 6 do IDW

OŚWIADCZENIE
dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostateczniej decyzji
administracyjnej
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.

ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam, że nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu ani ostateczniej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)

WZ/25/2020
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Załącznik nr 7 do IDW

OŚWIADCZENIE
dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.

ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.

Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)

WZ/25/2020
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Załącznik nr 8 do IDW

OŚWIADCZENIE
dotyczące opłacania podatków i opłat lokalnych
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków
o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
– Część II: Energia.

ZAMAWIAJĄCY:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1445, z późn. zm.).

Podpis(y) elektroniczny
osoby (osób) uprawnionej (ych)

WZ/25/2020

47

