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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina i Miasto Drzewica
ul. Stanisława Staszica 22
Drzewica
26-340
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Bomba
Tel.:  +48 483756794
E-mail: ugm@drzewica.pl 
Faks:  +48 483756641
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.drzewica.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.drzewica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Dostawa i montaż 490 instalacji solarnych w ramach programu „Ochrona środowiska naturalnego Gminy i
Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych”
Numer referencyjny: GKBI.271.3.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia na dostawę i montaż 490 instalacji solarnych w ramach programu pn. „Ochrona
środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
mieszkalnych” jest wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych z kolektorami płaskimi do
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produkcji c.w.u. dla 490 prywatnych budynków mieszkalnych w 18 miejscowościach na terenie miasta i gminy
Drzewica oraz przeprowadzenie na miejscu prac instalacyjnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową
obejmującą swym zakresem montaż systemów solarnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u,
wody zimnej, cyrkulacyjnej (jeśli istnieje) oraz podłączeniem górnej wężownicy do instalacji wody grzewczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się
w III cz. SIWZ zatytułowanej: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45300000
45320000
45330000
45321000
45317000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Brzustowiec, Brzuza, Dąbrówka, Domaszno, Drzewica, Giełzów, Idzikowice, Jelnia, Krzczonów, Radzice Duże,
Radzice Małe, Strzyżów, Świerczyna, Trzebina, Werówka, Zakościele, Zdżary, Żardki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych z kolektorami
płaskimi do produkcji c.w.u. dla 490 prywatnych budynków mieszkalnych w 18 miejscowościach na terenie
miasta i gminy Drzewica, dostawa elementów instalacji solarnych oraz przeprowadzenie na miejscu prac
instalacyjnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową obejmującą swym zakresem montaż systemów
solarnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u, wody zimnej, cyrkulacyjnej (jeśli istnieje) oraz
podłączeniem górnej wężownicy do instalacji wody grzewczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Opis Przedmiotu
Zamówienia (OPZ). Zamawiający wymagał od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu na czas realizacji
umowy ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej (według zasad określonych w Istotnych Postanowieniach
Umowy) oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Minimalne wymaga udzielenia przez
Wykonawcę , .następujących okresów gwarancji na następujące elementy składające się na zamówienie:5 lat
na wszystkie urządzenia wraz z instalacją i montażem; 10 lat gwarancji producenckiej na kolektory słoneczne.
Planuje się montaż zestawów instalacji solarnych w 3 typach, o następujących parametrach podstawowych
(minimalna powierzchnia apertury - minimalna pojemność zasobnika): typ A 3.73 m2 - 200l w ilości 333
zestawów, typ B 5,595 m2 - 300l w ilości 137 zestawów, typ C 7,46 m2 - 400l - 20 zestawów. Szczegółowe
parametry instalacji należy określić indywidualnie dla każdego budynku na etapie wykonywania projektu.
Wykonawca obowiązany jest do zweryfikowania orientacyjnie podanych ilości kolektorów w poszczególnych
instalacjach uwzględniając paramenty kolektorów, ich usytuowanie (pochylenie, orientację), położenie
geograficzne, długości przewodów itp. Należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o parametrach
eksploatacyjnych udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezależne od producenta instytucje
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badawcze. Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez
akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1:2007: „Słoneczne systemy grzewcze i ich
elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być
sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą PN-EN 12975-2:2007: „Słoneczne systemy
grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” wykonane przez akredytowane
laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badań wg nrom PN-EN 12975-1:2007 oraz PN-EN 12975-2:2007.
Należy zastosować zasobnik c.w.u – dwuwężownicowy umożliwiający współpracę instalacji solarnej z
drugim źródłem ciepła. Należy zastosować grupę solarną podwójną wykonaną z mosiądzu wyposażoną w
elektroniczną pompę obiegową w klasie energetycznej EEI≤0,20 z separatorem powietrza z rotametrem 2
- 14 l na min. Należy zastosować Wodny roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami zabezpieczającymi
antykorozyjnie całą
instalację. Temperatura krzepnięcia do – 30oC. Glikol musi być w 100% biodegradowalny z inhibitorami korozji.
Nie dopuszcza się do stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowej oraz jakiejkolwiek domieszek tj.: glikolu
etylenowego, pentahydratu boraksu. Należy zastosować Rurociągi solarne należy wykonać z elastycznej rury
nierdzewnej, gatunek stali 316L lub z rurociągów miedzianych. Izolacja solarna o podwyższonej odporności
termicznej min. 220ºC od strony rurociągi i min. 800 C po stronie zewnętrznej. Przewodność cieplna przy
temp. 0oC nie większa niż 0,031 W/(m*K). Izolacja musi nadawać się do montażu na zewnątrz (warunki
atmosferyczne, odporna na promieniowanie UV, zabezpieczona przed uszkodzeniami zewnętrznymi siatką
techniczną ) i wewnątrz budynku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2018
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: UDA-RPLD.04.01.02-10-0182/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93
ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed
upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 określa wymogu w zakresie tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); a
ponadto Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00
zł (słownie: dwa miliony złotych);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków wykonawca przedstawi: informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed okresem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu (w formule dostawa z montażem
lub robót budowlanych) co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu co najmniej 200 instalacji
solarnych (kolektorów słonecznych) w ramach każdego z zamówień. UWAGA! W przypadku ubiegania się o
udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli przynajmniej 1 z wykonawców wykaże spełnienie ww. warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik
nr 3 do IDW (Wykaz dostaw).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo
zamówień publicznych.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2018
Czas lokalny: 09:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, o której mowa w pkt 12.1., w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy i Miasta Drzewica na pierwszym piętrze.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wykluczy
z postępowania Wykonawców na podstawie art. 25 ust.5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 1 oświadczenie
wstępne wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 2 oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1.12. SIWZ, wg wzoru nr 4 do IDW. Wraz ze złożeniem
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia; 3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. Ust.1
pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania
ofert; 4 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub
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innego dokumentu potwierdzającego, 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; 5 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz 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; 6 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według
wzoru określonego załącznikiem nr 5 do SIWZ); 7 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru
określonego załącznikiem nr 5 do SIWZ); 8. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1785) (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do SIWZ); 9. W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ulisa Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
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 - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Odwołanie wobec czynności
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innych wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia; Jeżeli zamawiający, mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2018
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