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5. Wykonywanie przeglądu technicznego systemów energetyki 

odnawialnej 

6. Efektywność energetyczna 
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ŻRÓDŁA ENERGII 

Źródła energii nieodnawialnej: 
- stałe: węgiel, paliwa jądrowe 
- ciekłe: ropa naftowa 
- gazowe: gaz ziemny 
 

Źródła energii odnawialnej: 
- energia słoneczna 
- energia wiatrów 
- energia rzek 
- energia fal morskich 
- energia pływów morskich 
- energia geotermalna 
- energia biomasy 
- energia odpadów 
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Dokumentacja techniczna – jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej. 
Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, 
rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów. Przechowywana jest w 
archiwach użytkowników, inwestorów, wykonawców inwestycji, w archiwach 
instytucji, które w zakresie swoich kompetencji mają wydawanie zezwoleń 
budowlanych oraz archiwach jednostek projektowania. 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Generalnie rzecz ujmując, 
dokumentacja techniczna służy do 
realizacji inwestycji, utrzymania 
obiektów w dobrym stanie 
technicznym, do produkcji 
określonych wyrobów, utrzymania 
w ruchu linii technologicznych, a 
także dla zachowania sprawności 
pojedynczych urządzeń. 
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Dokumentację techniczną można również podzielić ze względu na jej 
zakres formalny na: 
•prace studialne 
•prace normatywne 
•normy, zmiany i poprawki norm 
•normatywy i wytyczne techniczne 
•katalogi i albumy detali 
•techniczne biuletyny informacyjne 
•informatory i foldery 
•paszporty obiektów 
 

W skład dokumentacji technicznej wchodzą: 
- karta tytułowa, 
- opis techniczny, 
- obliczenia, 
- plan orientacyjny, 
- plan sytuacyjny, 
- rysunki, 
- kosztorys, 

- zestawienie materiałów. 
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Karta tytułowa zawiera dane o dokumentacji technicznej, tzn. czego dotyczy, kto 
wykonał, nazwę biura projektów lub nazwisko projektanta oraz nazwisko osoby 
zatwierdzającej dokumentację. 
 
Opis techniczny podaje w formie opisowej dane dotyczące projektu. Na przykład przy 
projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest 
rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto 
czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne. 
 
Obliczenia stanowią bardzo ważną część dokumentacji technicznej. Błędne obliczenia 
bardzo łatwo mogą spowodować katastrofę budowlaną, błędnie obliczony projekt 
instalacji ogrzewania centralnego może być przyczyną np. niedogrzewania pomieszczeń. 
Obliczenia wykonuje się na podstawie wzorów zawartych w odpowiednich normach. 
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Plan orientacyjny określa położenie działki, na której ma być budowany projektowany obiekt. 
Teren lokalizacji oznacza się na podkładzie mapy lub planu zagospodarowania terenu czy 
osiedla w podziałce nie mniejszej niż 1:25000. Orientację północną zaznacza się strzałką, 
określającą kierunek północny. 
 
Plan sytuacyjny określa dokładniej w porównaniu z rysunkiem orientacyjnym położenie 
(lokalizację) obiektu;  na tych rysunkach podaje się kierunek przebiegu sieci i jej rodzaj, 
uwzględnia się również sieć istniejącą i projektowaną. 
 
Rysunki są potrzebne do wykonania danego elementu budynku, instalacji, itp. 
W zależności od przeznaczenia projektowanego przedmiotu liczba rysunków oraz ich rodzaj 
będą różne. W dokumentacji technicznej instalacji przemysłowych i sanitarnych znajdują się 
rysunki obrazujące rzuty kondygnacji, rozwinięcia instalacji oraz rysunki szczegółowe. 
Instalacyjne rysunki szczegółowe obejmują części urządzeń lub urządzenia bardziej 
skomplikowane, których wykonanie na zasadach rysunków przedstawiających rzuty czy 
rozwinięcia byłoby niemożliwe; wykonuje się je z zachowaniem odpowiedniej podziałki  
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Kosztorys zawiera: zestawienie robót przewidzianych do wykonania, ilości 
poszczególnych robót, ceny jednostkowe oraz całkowity koszt obiektu. 

 
W zestawieniu materiałów wyszczególnia się wszystkie potrzebne do wykonania robót 
materiały objęte kosztorysem i projektem. Zestawienie obejmuje materiały zasadnicze 
i pomocnicze. Ilość materiałów zasadniczych podaje się na podstawie projektu 
technicznego, natomiast ilość materiałów pomocniczych – na podstawie tabel, 
normatywów lub orientacyjnie. 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
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Dokumentacja techniczna na przykładzie kolektorów słonecznych: 
Instalacja solarna składa się z wielu komponentów do każdego z nich 
dołączona jest instrukcja obsługi, z której treścią należy się zapoznać.  
- instrukcja montażu kolektorów słonecznych,  
- instrukcja montażu grupy pompowej,  
- instrukcja montażu sterownika solarnego,  
- instrukcja montażu zasobnika c.w.u.  

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
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ORGANIZACJA PRACY 

1. W I Z J A  L O K A L N O - T E C H N I C Z N A:  
•  wywiad - poznanie zamiarów i oczekiwań zleceniodawcy  
•  rozeznanie w konfiguracji pomieszczeń i dachu 
umożliwiających lokalizację miejsca montażu instalacji 
•  rozeznanie w konfiguracji pomieszczeń celem lokalizacji miejsc 
montażu systemu instalacji  
• ustalenie lokalizacji instalacji doprowadzającej  z zewnątrz 
budynku do wewnątrz  
•  oględziny, oraz ocena stanu przydatności obecnej instalacji 
•  zwymiarowanie, szkice, notatki, FOTO 
•  wytypowanie rodzaju instalacji 
•  ustalanie doboru materiałów  
•  ustalenie należności za wykonanie prac 
•  ustalenie terminu realizacji 
•  ustalenie źródeł realizacji  
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1. W I Z J A  L O K A L N O - T E C H N I C Z N A: 
 
Na podstawie zebranych niezbędnych danych - przystępujemy do: 
a) wykonania projektu 
b) sporządzenia zestawienia zapotrzebowania materiałowego 
c) przygotowania zamówień materiałowych - do realizacji 
d) przygotowanie projektów wymiarowych  
 
UWAGA - wyjazd na wizję lokalno - techniczną wiąże się z kosztami 
dojazdu, czasu i pracy wykonanej na rzecz realizacji zlecenia, koszty 
te pokrywa zleceniodawca  

ORGANIZACJA PRACY 
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2. M O N T A Ż 
Montaż realizujemy zgodnie z treścią podpisanej umowy - 
zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym w oparciu  
o materiały spełniające wymogi bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Z uwagi na bardzo wysokie wymogi 
techniczno artystyczne - skupiamy się na udoskonalaniu sztuki 
montażu, co w sposób oczywisty wyklucza możliwości 
angażowania się w dodatkowe obciążenia sprzedażą, dlatego 
współpracujemy z autoryzowanym wyspecjalizowanym  
w dystrybucji techniki grzewczej - punktem sprzedaży, dla 
którego przygotowujemy i zlecamy zaopatrzenie materiałowe. 

ORGANIZACJA PRACY 
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3. K O S Z T  M O N T A Ż U  
 Na pewno nie wyższy niż u konkurencji na podobnym 
poziomie. Często kierowane są do nas żądania wykonania 
wyceny - kosztorysu, którego celem jest uzyskanie skali 
porównawczej przy ustalaniu kosztów realizacji przez innego niż 
my wykonawcę. Z uwagi na koszty, jakie trzeba ponieść (wyjazd 
na wizję lokalno techniczną, wykonanie projektu i w efekcie 
kosztorysu) - chcemy mieć zapewnienie, iż dotyczy to naszej 
realizacji. Rzeczywisty koszt montażu jest możliwy do określenia 
dopiero po uzyskaniu niezbędnych danych i zawsze jest inny –  
w zależności od upodobań inwestora, materiałów, oraz skali 
trudności montażu. Do naliczania za wykonane prace służą 
podstawy naliczania dla autoryzowanych instalatorów - 
montażystów systemów grzewczych. Koszt całkowity 
przedsięwzięcia należy wspólnie przedyskutować w oparciu  
o realne możliwości i potrzeby inwestora.   

ORGANIZACJA PRACY 
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4. K O S Z T  M A T E R I A Ł Ó W 
Koszt materiałów może być różny w zależności od umiejętności  
i technologii montażu, natomiast dokładne określenie kosztu 
materiałów jest możliwe dopiero po wykonaniu zestawienia 
zapotrzebowania materiałowego, które warunkuje projekt. 

5. T R A N S P O R T 
Nie świadczymy lub świadczymy usługi transportowe. Z reguły wszystkie 
źródłowe punkty dystrybucji transportują na miejsce budowy - 
zakupione u nich materiały. Przewóz elementów wiąże się  
z odpowiedzialnością za uszkodzenia w trakcie transportu.  

ORGANIZACJA PRACY 

6. U M O W A 
Sporządzamy pisemną umowę. Umowa jest gwarancją dotrzymania 
wzajemnych zobowiązań i niezmienności ustaleń. Przy podpisaniu umowy 
zleceniodawca wpłaca zadatek.  
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7. Z A B E Z P I E C Z E N I E  M I E N I A  
Przed możliwością uszkodzenia w wyniku procesu technologicznego wykonywanych 
prac.  
W wielu przypadkach nieuniknione są skutki prac, takich jak kucie, cięcie, szlifowanie - 
(dopasowywanie elementów), wiercenie w ścianach, sufitach, stropach itp., co czyni 
potrzebę - wcześniejszego odpowiedniego zabezpieczenia własnego mienia, które 
zabezpiecza zleceniodawca. 

8. T E R M I N  Z A K O Ń C Z E N I A  P R A C 
Z reguły montaż trwa od kilku do kilkunastu dni. Często pozyskanie materiałów,                          
a w szczególności elementów jest nieterminowe, co czyni nieprzewidywalne 
przerwy  w realizacji dzieła, lub też przerwy wynikające ze zmian zakresu jak  i 
rodzaju realizacji dzieła - przez zleceniodawcę. W grę wchodzą także warunki 
atmosferyczne. W takim przypadku, aby uniknąć przestojów - w międzyczasie 
realizujemy inne zlecenie zastrzegając sobie prawo do jego zakończenia. Stąd też 
termin zakończenia prac jest pojęciem względnym, uzależniony od płynności 
zgromadzenia materiałów i elementów jak i od decyzji zmian w trakcie realizacji.   
Z uwagi na logistykę przedsięwzięcia - zależy nam na realizacji zlecenia w jednym 
miejscu bez przerw. 

ORGANIZACJA PRACY 
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9. G W A R A N C J A 
Gwarancja na wykonane przez nas prace instalacyjno – montażowe, nie 
dotyczy urządzeń, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją 
tychże urządzeń, materiałów, uszkodzeń materiałów, elementów 
dorabianych przez innych wykonawców), oraz efektów ingerencji  
w wykonane dzieło.  

10. O D B I Ó R  W Y K O N A N E G O  D Z I E Ł A 
Po zakończeniu montażu dokonujemy odbioru, przeprowadzamy 
kontrolne odbiory, sprawdzamy działanie instalacji, oraz sprawność 
ogrzewania, udzielamy instruktażu. Zleceniodawca podpisując protokół 
odbioru - uruchamia gwarancję. W dniu zakończenia montażu następuje 
końcowe rozliczenie.  

11. S E R W I S  
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - zapewniamy fachową 
pomoc i opiekę. 
 

ORGANIZACJA PRACY 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 

Warunki transportu, przechowywania i przenoszenia.  
Sprzęt i urządzenia należy transportować w oryginalnym opakowaniu producenta, zgodnie 
z umieszczonymi na nim znakami i zaleceniami. Nie rzucać, nie przewracać, nie piętrować 
opakowań z nalepką szklanego kieliszka. Opakowane urządzenia przemieszczać na środki 
transportu za pomocą wózków widłowych lub podnośników palet. Urządzenia 
przechowywane na wolnym powietrzu powinny być zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi. Po rozpakowaniu urządzenia należy przenosić pojedynczo przez 
minimum dwie osoby.  
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Warunki transportu, przechowywania i przenoszenia.  
Urządzenia bez specjalnych oznaczeń można przenosić 
w dowolnej pozycji (w pionie lub płasko) chwytając 
dłońmi lub pasami transportowymi (parcianymi) za 
obudowę urządzenia. Nie należy stosować do 
przenoszenia materiałów, które mogą uszkodzić 
(porysować) powierzchnię urządzeń (stalowe linki, 
łańcuchy, haki, itp.). Podczas montażu  należy zwrócić 
uwagę aby zabezpieczyć  urządzenia przed upadkiem, 
zarysowaniem i innymi uszkodzeniami.  

Kolektory i ogniwa fotowoltaiczne, na czas 
transportu na dach i montażu, należy zabezpieczyć 

przed upadkiem (zsunięciem się z dachu).  

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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Na dach kolektory i ogniwa fotowoltaiczne należy dostarczyć podnośnikiem lub wciągając je 
za pomocą krążka linowego, zabezpieczając je przed upadkiem, zarysowaniem i innymi 
uszkodzeniami.  

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 



Slajd 20 

W żadnym wypadku nie należy chwytać lub 
przenosić kolektorów słonecznych i ogniw 
fotowoltaicznych za króćce, gdyż może to 

doprowadzić do ich deformacji. 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 



Slajd 29 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 
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IO - Instrukcja Obsługi  IM - Instrukcja Montażu  OK - Okładka Dokumentacji  
IE - Instrukcja Eksploatacji  ID - Instrukcja Demontażu  DZ - Deklaracja Zgodności  
IS - Instrukcja Serwisu  DT - Dane Techniczne WP - Wytyczne Projektowe 

WYKAZ OZNACZEŃ: 

DTR – Dane (Dokumentacja) Techniczno-Rozruchowe 

PRZEGLĄD TECHNICZNY 

PRZEGLĄD TECHNICZNY – kontrola stanu urządzeń 
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PRZEGLĄD TECHNICZNY 

VIESSMANN: 
„Nasz serwis to wysoka skuteczność działania, każdy 

serwisant posiada niezbędny pakiet oryginalnych części 
zamiennych Viessmann, dzięki któremu jest w stanie 

naprawić urządzenie Viessmann już podczas pierwszej 
wizyty u Klienta. Serwisanci posiadają wymagane 

pozwolenia oraz certyfikaty. Dzięki temu masz pewność, że 
otrzymasz fachową pomoc.” 
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PRZEGLĄD TECHNICZNY 

Przegląd techniczny na przykładzie kolektorów słonecznych 

 

1. KONTROLA INSTALACJI 

• Po przeprowadzonych czynnościach montażowych należy:  

• - sprawdzić poprawność montażu wszystkich elementów instalacji,  

• - przepłukać instalację,  

• - przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji,  

• - napełnić instalację czynnikiem solarnym.  

• Po próbie ciśnieniowej i płukaniu instalacji należy bezzwłocznie napełnić 
instalację czynnikiem solarnym. W przeciwnym razie próbę szczelności  
i płukanie instalacji należy wykonać bezpośrednio przed napełnianiem 
instalacji czynnikiem solarnym.  

PRZEGLĄD TECHNICZNY – kontrola stanu urządzeń 
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PRZEGLĄD TECHNICZNY 

2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI 
Do napełniania i odpowietrzenia instalacji zaleca się stosowanie stacji napełniająco - 
odpowietrzającej. W przypadku zastosowania w instalacji automatycznego zaworu 
odpowietrzającego należy, po odpowietrzeniu, zamknąć znajdujący się przed nim zawór 
odcinający.  
 
3. PRACE IZOLACYJNE 
Prace izolacyjne należy wykonać po przeprowadzeniu wszystkich czynności kontrolnych. Do 
izolacji przewodów na zewnątrz budynku należy stosować izolację odporną na czynniki 
atmosferyczne oraz wysoką temperaturę. W razie potrzeby zabezpieczyć izolację przed 
zniszczeniem przez ptaki. Do izolacji wewnątrz budynku należy stosować izolację odporną 
na wysokie temperatury.  
Zabezpieczenie przed mrozem -sprawdzić odporność na zamarzanie płynu solarnego za 
pomocą refraktometru. W razie spadku odporności płynu na zamarzanie do temperatury 
wyższej niż -20°C należy go wymienić i ponownie odpowietrzyć cały układ.  
Ciśnienie w instalacji -należy kontrolować ciśnienie robocze w instalacji solarnej. Po okresie 
rozruchu jakikolwiek spadek ciśnienia jest niedozwolony.  
Naczynie wzbiorcze -należy sprawdzić ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia 
wzbiorczego. W tym celu należy odłączyć naczynie od instalacji i dokonać pomiaru ciśnienia. 
Ciśnienie wstępne powinno być o 0,3bar niższe od ciśnienia napełnienia instalacji (z reguły 
2,5 ÷ 3bar).  
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PRZEGLĄD TECHNICZNY 

Mycie kolektorów - w razie potrzeby można myć kolektory wodą z dodatkiem łagodnych, 

ogólnodostępnych detergentów (mydło, płyn do naczyń), po czym spłukać obficie bieżącą 

wodą.  

 

Należy również sprawdzić układ regulacji i bezpieczeństwa oraz konstrukcję wsporczą lub 

mocującą kolektory.  

 

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji zalecane jest podpisanie 

umowy o świadczenie usług serwisowych ze specjalistycznymi firmami instalacyjnymi. 

Podczas napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej oraz prac izolacyjnych należy 

przedsięwziąć szczególne środki ostrożności.  
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PRZEGLĄD TECHNICZNY 

Przeglądy okresowe, konserwacja, codzienny nadzór 
 Proponuje się, aby Inwestor podpisał umowę z firmą montującą instalację 
kolektorów słonecznych na okresowe przeglądy konserwacyjne. 
 W celu zagwarantowania jak najdłuższej bezawaryjnej pracy układu kolektorów 
słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej należy przeprowadzić 
następujące prace konserwacyjne: 
-co najmniej raz w roku sprawdzać stan roboczy czynnika solarnego. Czynnikiem roboczym 
jest : 
(płyn) - mieszanina wodno-glikolowa która zabezpiecza instalację przed zamarznięciem. 
Temperaturę zabezpieczenia przed zamarzaniem czynnika solarnego należy sprawdzić 
przyrządem kontrolnym lub ręcznym refraktometrem. W razie potrzeby należy dodać środek 
zapobiegający zamarzaniu do osiągnięcia pożądanej koncentracji (zgodnie z arkuszami danych 
środka zapobiegającego zamarzaniu). W żadnym wypadku nie należy mieszać środków różnych 
producentów. Jeśli pomierzona wartość pH dyskwalifikuje płyn do dalszej eksploatacji, należy 
wymienić czynnik solarny na nowy.  
Nie wolno napełniać układu 100% środkiem zapobiegającym zamarzaniu i korozji, ponieważ 
środek ten jest bardzo lepki i nie zapewnia optymalnego transportu ciepła. 
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Zalecenia dla obsługi instalacji kolektorów słonecznych 
  Należy dokonywać okresowego sprawdzania kolektorów,  
w tym czystości powierzchni szyb/rur i w razie zabrudzenia dokonać 
czyszczenia powierzchni szyb/rur kolektorów.  W zimie po opadach 
śniegu proponuje się dokonywać oględzin zaśnieżenia kolektorów 
słonecznych i jeżeli użytkownik chce oszczędzać energię cieplną  
z zasadniczego źródła ciepła to należy z zachowaniem szczególnej 
ostrożności odśnieżyć powierzchnię szyb/rur kolektorów. 
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Efektywność energetyczna jest to zespół 

różnego rodzaju czynników - działań, zachowań, 

warunków, itp. mających wpływ na taki sposób 

użytkowania i wykorzystywania energii, któremu 

towarzyszą możliwie najmniejsze straty energii.  
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• Zjawisko efektywność energetyczna jest jednym  

z najważniejszych elementów nowoczesnej gospodarki  

i jest czynnikiem prorozwojowym dla każdego kraju. Do 2020 

roku wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą razem spełnić 

cele 3 x 20 uzgodnione na szczycie Rady Europejskiej  

w marcu 2007 r.  

• Cele te to: 

- zmniejszenie emisji CO2 o 20%, 

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 

- zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. 
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• Odpowiadając na współczesne wyzwania sektora 
energetycznego, będącego w ścisłym związku 
z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, 
NFOŚiGW przyjął dwa priorytetowe kierunki działań:  

1) Kompleksowo wspiera inwestycje w rozwój 
odnawialnych źródeł energii (OZE) pochodzącej ze 
słońca, wiatru, wody, ziemi lub biomasy,  

2) a równolegle działa na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej – począwszy od energochłonnych 
procesów przemysłowych, poprzez poprawę 
zarządzania energią w budynkach użyteczności 
publicznej, a kończąc na rozwiązaniach 
dla polskich rodzin inwestujących  
w energooszczędne domy.  
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 Efektywność energetyczna 

• Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 

nr 94, poz. 551 z późn.zm) o efektywności 

energetycznej, określenie efektywność energetyczna 

oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu 

użytkowego danego obiektu, urządzenia 

technicznego lub instalacji, w typowych 

warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do 

ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie 

techniczne lub instalację, niezbędnej do 

uzyskania tego efektu. 

 

25 października 2012 r. Unia Europejska przyjęła Dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. 
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Dlaczego wykorzystywać energie odnawialne i stosować 
działania mające na celu efektywność energetyczną? 
 
-rosnące zużycie energii przy coraz mniejszych zasobach 
kopalnych źródeł energii (węgiel, ropa, gaz, uran)  
 
-rosnące ceny energii - ocieplenie globalne 
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• Efektywność energetyczna w Polsce 

• W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny 

postęp w zakresie efektywności energetycznej. 

Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem 

blisko o 1/3. Nasze dokonania to przede wszystkim: 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonywane w 

ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego 

czy też optymalizacja procesów przemysłowych. 

• Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki 

jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach 

europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii 

Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w 

Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40 % 

niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o 

ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii 

w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie 

rozwijającej się.  
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• Ustawa o efektywności energetycznej  

• Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie 

istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego 

zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska 

przywiązuje wielką wagę. Priorytetowym celem Rządu stało się 

stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z 

poprawą efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności 

energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z 

późn.zm), określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem 

wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające 

oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa 

zapewnia także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie 

efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 

2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i 

usług energetycznych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 

sierpnia 2011 r.  

• Teksty ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych są dostępne na 

stronie internetowej MG w zakładce obowiązujące prawo.  
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 Mechanizmy wsparcia – system białych certyfikatów  

• Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej jest system świadectw 

efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”, jako mechanizm rynkowy 

prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach tj.: 

zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia 

oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii 

elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.  

• Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię 

odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

do umorzenia. Od 1 stycznia 2013 r. firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny 

i ciepło są zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od 

wielkości sprzedawanej energii. Ustawa założyła stworzenie katalogu inwestycji pro-

oszczędnościowych, który został ogłoszony w drodze obwieszczenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć 

służących poprawie efektywności energetycznej. Przedsiębiorca może uzyskać daną 

ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE – pierwszy 

przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za 

które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) 

został ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 31 grudnia 2012 r. Szczegółowe 

informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu regulacji energetyki w 

zakładce efektywność energetyczna. 

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/544/4750/Efektywnosc_energetyczna.html 
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Działania na rzecz efektywności energetycznej  
Dziedziny: 
-oświetlenie 
-pompy 
-sprężone powietrze 
-wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie 
-ogrzewanie, ciepła woda, ciepło technologiczne 
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Działania na rzecz efektywności energetycznej 
Oświetlenie: 
Można zaoszczędzić 80% zużycia energii elektrycznej na oświetlenie przez 
następujące działania: 
-lampy energooszczędne (świetlówki kompaktowe) zamiast zwykłych: o 
80% mniejsze zużycie prądu 
-lampy metalohalogenkowe zamiast wysokociśnieniowych lamp 
rtęciowych: około 50% lepsze wykorzystanie światła i lepiej oddają kolory 
-oprawy do świetlówek ze zwykłymi ogranicznikami prądu zastąpić 
elektronicznymi ogranicznikami: o 20 % mniejsze zużycie prądu, dłuższy 
czas pracy, lepiej oddają kolory; 
 • zastosować oprawy z odbłyśnikami 
-w halach: zastąpić świetlówki T12przezT8a najlepiej T5  
-zastosować zegary sterujące i czujniki ruchu tam, gdzie światło nie 
jest potrzebne przez cały czas 
-w pomieszczeniach ze światłem dziennym zastosować włączniki 
zmierzchu: od pięciu do 40% mniejsze zużycie prądu 
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• Unia Europejska na lata 2014-2020 w ramach 
„Promocja odnawialnych źródeł energii  
i efektywności energetycznej" przygotowała 1,48 mld 
euro. Beneficjentami projektu będą mogły zostać 
zarówno samorządy, jednostki organizacyjne jak  
i władze krajowe z przeznaczeniem funduszy na 
budowę i modernizację instalacji wykorzystujących 
OZE, oraz prywatni, średni i duzi przedsiębiorcy, 
którzy dzięki dofinansowaniu będą mogli zwiększyć 
efektywność energetyczną własnych przedsiębiorstw 
oraz wdrożyć i rozwijać inteligentne systemy 
dystrybucji energii elektrycznej.  

 



• Izbica: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na 
montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w indywidualnych budynkach 
jednorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej,  
w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe i zgodne  
z przepisami użytkowanie w ramach realizacji projektu: 
Energia przyjazna środowisku w Gminie Izbica.  
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Numer ogłoszenia: 434646 - 2013; data zamieszczenia: 
24.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

SIWZ 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- podstawowy dokument w procedurach 
przetargowych, określający zasady udzielania 
zamówień publicznych.  
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Przygotowując SIWZ, pamiętaj o czterech zasadach! 
1) Specyfikacja powinna zawierać dokładne, jednoznaczne i precyzyjne 

zapisy. Każda niejednoznaczność może spowodować złożenie odwołania 
przez wykonawców. 

2) Koniecznie dokonaj oceny, jakie skutki mogą odnieść dane zapisy lub ich 
brak w SIWZ. 

3) SIWZ  powstaje na różnych etapach postępowania i różna jest jej 
zawartość w zależności od trybu, w jakim prowadzisz postępowanie. 
Zakres informacji, jaki musisz umieścić w SIWZ, został określony w art. 36 
ustawy Pzp. W przepisie tym wskazano jednak tylko minimalne 
wymagania, co oznacza że możesz w niej zawrzeć również inne istotne 
warunki związane z realizacją zamówienia, jeżeli uznasz to za konieczne. 

4) Treść ogłoszenia o zamówieniu musi być zgodna z treścią SIWZ. Nie jest 
dopuszczalne, aby wskazać odmienne warunki udziału w postępowaniu 
oraz wymagane dokumenty w ogłoszeniu i SIWZ. 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbica , ul. Gminna 4, 22-375 
Izbica, woj. lubelskie, tel. 084 6183034, faks 084 6183034. 
I.  2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na montażu 
instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych oraz 
obiektach użyteczności publicznej, w zakresie umożliwiającym 
ich prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w ramach 
realizacji projektu: Energia przyjazna środowisku w Gminie 
Izbica.. 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe i 
zgodne z przepisami użytkowanie w ramach realizacji projektu: Energia 
przyjazna środowisku w Gminie Izbica. Wszystkie obiekty objęte 
zamówieniem zlokalizowane są w gminie Izbica. Wykonanie zadania 
nastąpi na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Do wykonania zadania ujęto 
budynki użyteczności publicznej (2 budynki: Zespół Szkół w Izbicy, 
Świetlica w Izbicy) i 276 indywidualnych budynków mieszkalnych w 
miejscowościach: Dworzyska, Izbica, Kryniczki, Mchy, Orłów Drewniany, 
Orłów Drewniany Kolonia, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, 
Ostrówek, Ostrzyca, Romanów, Stryjów, Tarnogóra Kolonia, Tarnogóra, 
Trzymiechy Drugie, Trzymiechy Pierwsze, Trzymiechy Trzecie, Topola, 
Wał, Wirkowice Drugie, Wirkowice Pierwsze, Wólka Orłowska.. 
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II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 
uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień 
uzupełniających w wysokości nie większe niż 15 % zamówienia 
podstawowego zgodnie z przypisami ustawy PZP, polegających 
na wykonaniu robót budowlanych związanych z montażem 
instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej na terenie gminy Izbica, realizowane w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 
45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.11.12.00-0, 71.22.00.00-6, 
71.32.00.00-7, 09.33.11.00-9. 
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 
WYKONANIA: Zakończenie: 12.06.2014. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
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III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: 
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 PLN 
(słownie: trzydzieści tysięcy zł). 
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert na okres 30 dni 
licząc od ostatniego dnia terminu na składanie ofert. 
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
3.1. pieniądzu; 
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5. 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 (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730, 732, i 
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 
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4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego: nr 
konta BS w Izbicy 71 9610 0002 2001 0000 0824 0012 
5.W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca winien do 
oferty dołączyć dokumenty potwierdzające fakt jego wniesienia. 
6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę. 
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10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo 
zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 
 
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 
którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 
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III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie opisał powyższego warunku. 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym czasie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo 
ukończyli 1 robotę budowlaną polegającą na montażu minimum 200 odrębnych instalacji 
solarnych lub 1 robotę budowlaną polegającą na montażu instalacji solarnych o łącznej 
mocy kolektorów 1,1 MW. 
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III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie opisał powyższego warunku. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: 
 
1.Wykaże dysponowanie osobami z uprawnieniami do projektowania w branży 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnymi (jeżeli dotyczy) 
uzyskanymi zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu 
zamieszkania lub siedziby - minimum 1 osoba. 
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2.Wykaże dysponowanie osobami z uprawnieniami do projektowania w branży 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub równoważnymi (jeżeli dotyczy) uzyskanymi zgodnie z 
odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby - 
minimum 1 osoba. 
 
3.Wykaże dysponowanie osobami z uprawnieniami do projektowania w branży 
konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnymi (jeżeli dotyczy) uzyskanymi 
zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub 
siedziby - minimum 1 osoba 
 
4.Wykaże dysponowanie osobami z uprawnieniami do kierowania robotami 
budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
równoważnymi (jeżeli dotyczy) uzyskanymi zgodnie z odnośnymi przepisami 
obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby - minimum 1 osoba. 
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5.Wykaże dysponowanie osobami z uprawnieniami do kierowania robotami 
budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnymi uzyskanymi (jeżeli dotyczy) 
zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby 
- minimum 1 osoba. 
 
6.Wykaże dysponowanie osobami z uprawnieniami do kierowania robotami 
budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnymi (jeżeli dotyczy) 
uzyskanymi zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania 
lub siedziby - minimum 1 osoba. Za ważne uznaje się uprawnienia wydane również 
przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację 
Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy 
z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63 poz. 394) oraz art. 20a ust 1 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze zm) 
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: 
 
1.Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia i suma ubezpieczenia wynosi 
co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). 
 
2.posiada środki na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę co 
najmniej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu należy przedłożyć:  
a) - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone; 

b) - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

c) - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 
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d)  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
e) - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych 
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 
będzie dysponował wykonawca: 
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 
zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym; 
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SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Strony przewidują możliwość dokonani zmiany istotnych postanowień umowy i określają 
warunki zmiany 
1. Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia: 
a. wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego; ze względu na 
czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, 
b. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie oraz czynniki o 
charakterze siły wyższej W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
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2. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia: 
a. ograniczenie lub zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
(np. zmniejszenie liczby budynków objętych realizacją robót, zmiana wielkości instalacji 
solarnych w budynkach, wykonanie instalacji w innym budynku zamienne za instalację w 
budynku, którego właściciel zrezygnował z montażu instalacji solarnej po ogłoszeniu 
zamówienia lub w trakcie trwania umowy), 
b. ograniczenie lub zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy ze względu na inne 
czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć lub w przypadku nie uzyskania zgody 
instytucji współfinansującej na zwiększenie ilości instalacji solarnych realizowanych w 
ramach projektu. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej wynagrodzenie 
umowne ulegnie zmianie proporcjonalnie do zakresu wprowadzonych zmian. 
c. zmiana ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy W przypadku wystąpienia 
okoliczności wymienionej wyżej wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, zmiana 
może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki 
podatku VAT oraz może dotyczyć wyłącznie robót, które w harmonogramie rzeczowo- 
finansowym przewidziano do realizacji po terminie zmiany stawki VAT (w przypadku 
zwiększenia stawki podatku VAT) lub robót jeszcze niewykonanych (w przypadku 
zmniejszenia stawki podatku VAT). 
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3.Zmiana umowy w zakresie danych teleadresowych, związanych  
z obsługą administracyjno- organizacyjną / np. zmiana nr rachunku 
bankowego / 
 
4.Zmiana umowy w zakresie wynikającym z umowy  
o dofinansowanie zadania zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a jednostką udzielającą dofinansowania. 
 
5.Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod 
warunkiem, że osoby proponowane do zmiany będą posiadał 
wymagane uprawnienia, nie niższe od osób zaproponowanych  
w ofercie wykonawcy. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.ugizbica.bip.e-zeto.eu Specyfikację istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Izbica ul. Gminna 4, 
22 - 375 Izbica. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 14.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 
Izbica, Sekretariat pok. Nr 101,. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2007-2013.. 
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o 
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: tak 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 
Prowadzący: 

dr inż. Marcin Michalski 
e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl 
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