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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552432-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Złotów: Energia słoneczna
2018/S 242-552432

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Złotów
570791419
ul. Leśna 7
Złotów
77-400
Polska
Osoba do kontaktów: Longin Tomasz
Tel.:  +48 672535305
E-mail: przetarg@gminazlotow.pl 
Faks:  +48 672635305
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminazlotow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.gminazlotow.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://gminazlotow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów
Numer referencyjny: ZP.271.09.2018.D

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetarg@gminazlotow.pl
http://gminazlotow.pl/
http://bip.gminazlotow.pl/
http://gminazlotow.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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09330000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa 219 instalacji fotowoltaicznych oraz 85 instalacji kolektorów słonecznych
na obiektach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Złotów. Wsparcie udzielone zostanie na
rzecz budynków mieszkalnych, w tym budynków jednorodzinnych, które nie są administrowane przez
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Energia elektryczna oraz cieplna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej
oraz kolektorach słonecznych będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Projekt
ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Złotów, odbiorcami końcowymi
projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe). Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj
- wybuduj”. Miejscem realizacji projektu będą miejscowości wiejskie należące do Gminy Złotów. Rozwiązania
technologiczne jakie zostaną zastosowane w projekcie zostały dopasowane do charakterystyk budynków
objętych inwestycją. W przypadku instalacji fotowoltaicznych kryteriami doboru mo...

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000
44112410
45300000
45231000
45261215
45310000
45315700
45330000
45400000
71200000
71300000
71320000
71314100
71321000
71323100
71326000
71334000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Dostawy do miejscowości na terenie gminy Złotów, powiat złotowski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych
mikroinstalacji kolektorów słonecznych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uruchomienie instalacji
oraz przeprowadzenie wszelkich badań i prób odbiorowych, 85 szt. instalacji kolektorów słonecznych o łącznej
mocy 0,38 MW na obiektach prywatnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Złotów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.03.01.01-30-0015/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa ustawy
Pzp (tzw. „procedura odwrócona”), tj. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż 219 instalacji paneli fotowoltaicznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44112410
45300000
45231000
45261215
45310000
45315700
45330000
45400000
71200000
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71300000
71320000
71314100
71321000
71323100
71326000
71334000
09331200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy do miejscowości na terenie gminy Złotów, powiat złotowski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych
mikroinstalacji fotowoltaicznych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uruchomienie instalacji oraz
przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami
technicznymi, zgłoszenie instalacji do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), 219 szt. instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,95 MWp na obiektach prywatnych gospodarstw domowych znajdujących się
na terenie Gminy Złotów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.03.01.01-30-0015/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa ustawy
Pzp (tzw. „procedura odwrócona”), tj. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opis sposobu oceny spełniania warunku dla Części 1:
— w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi opracowania dokumentacji projektowych minimum 10
instalacji kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych,
— w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 20 dostaw kompletnych instalacji kolektorów
słonecznych na obiektach mieszkalnych w
Ramach maksymalnie dwóch (2) kontraktów (umów), o łącznej mocy minimum 0,10 MW;
Opis sposobu oceny spełniania warunku dla Części 2:
— w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi opracowania dokumentacji projektowych minimum 20
kompletnych instalacji fotowoltaicznych,
— w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 50 dostaw kompletnych instalacji
fotowoltaicznych wraz z usługą montażu, realizowanych w ramach maksymalnie trzech (3) kontraktów (umów),
obejmujących minimum 10 instalacji każdy kontrakt (umowa), o łącznej mocy minimum 0,20 MW.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wzór Umowy stanowi Tom II SIWZ (WU).
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp, dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia
w przypadkach określonych w SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/01/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, POLSKA – sala sesyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.bip.gminazlotow.pl/index.php (Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego).
2. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest
zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości odpowiedniej dla Części:
Część 1 - 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100);
Część 2 - 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100);
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5,0 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa

http://www.bip.gminazlotow.pl/index.php
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
62-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/

