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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223078-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zambrów: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 098-223078
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Zambrów
450670309
ul. Fabryczna 3
Zambrów
18-300
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Biała
Tel.: +48 862714616
E-mail: ania.biala@ugzambrow.pl
Faks: +48 862712069
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugzambrow.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.ugzambrow.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:
Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów
Numer referencyjny: Rrg.271.13.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 57 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy
znamionowej od 2,08 kWp do 4,94 kWp dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy
Zambrów.

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
71000000
71320000
45300000
45310000
45261215

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Zambrów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 57 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy
znamionowej od 2,08 kWp do 4,94 kWp. Każda instalacja składać się będzie z określonej ilości modułów
polikrystalicznych (zależnej od mocy instalacji) oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, w
tym m.in.: inwertera, urządzenia do monitoringu parametrów elektrycznych systemu fotowoltaicznego, skrzynki
z ogranicznikiem przepięć DC, skrzynki AC, konstrukcji wsporczych, przewodów, instalacji odgromowej itp.
Panele instalacji fotowoltaicznych montowane będą na dachu lub elewacji budynków mieszkalnych (54 szt.
instalacji) oraz na dachu lub elewacji budynków niemieszkalnych (3 szt. instalacji). UWAGA: Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany miejsca montażu ze względu na szczególne warunki np. niekorzystna orientacja
dachu itp.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz uruchomieniem ≤ 57
instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych wg wstępnego wykazu lokalizacji. Wykaz lokalizacji
może ulec zmianie.
3. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do: sporządzenia uproszczonej dokumentacji
montażu poszczególnych instalacji, montażu paneli fotowoltaicznych na dachu lub elewacji budynku lub na
gruncie (wraz z konstrukcją), montażu instalacji elektrycznej, montażu inwerterów fotowoltaicznych, montażu
konstrukcji wsporczych, sprawdzenia konfiguracji i działania modułu zdalnego – wysyłanie potwierdzenia,
podłączenia do uziemienia, sporządzenia dokumentacji i instrukcji określającej zasady obsługi urządzeń
i instalacji oraz przeprowadzenia instruktażu bezpiecznego użytkowania, przeszkolenia użytkowników
(Beneficjentów ostatecznych) co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem
szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazania użytkownikom, wykonania dokumentacji powykonawczej dla
każdej instalacji i wykonania usługi serwisowej i przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący
załącznik nr 10 do SIWZ i przedmiary – zestawienie prac i materiałów załącznik nr 11 do SIWZ. Przedmiary są
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załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia i stanowią dokument pomocniczy, dopełniający opracowanie
techniczne.
5. Pozostałe warunki na jakich Wykonawca będzie realizował zamówienie określa Projekt umowy stanowiący
załącznik nr 7 do SIWZ, natomiast zasady realizacji współpracy z Beneficjentem ostatecznym określa umowa
między Gminą Zambrów i Beneficjentem ostatecznym stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ, którą Wykonawca
także winien respektować.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy z montażem zgodnie z opracowaniami technicznymi,
programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji,
spełniających normy określone w dokumentacji przetargowej, w szczególności w PFU oraz w art. 30 ust.1 pkt. 2
i ust. 3 ustawy Pzp. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty,
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną – w przypadku braku
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
8. W przypadku proponowania rozwiązań równoważnych oferowanego materiału/urządzenia, w celu
umożliwienia dokonania oceny przez Zamawiającego porównania pod względem „nie gorsze niż przewidziane
w SIWZ”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na prace instalacyjne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
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: WND-RPPD.05.01.00-20-0401/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury "odwróconej", o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN.
3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00
PLN
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w SIWZ tj. min. 500 000 PLN

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Warunki udziału:
1) Wykonawca wykaże się, że wykonał zgodnie z przepisami prawa i należycie (prawidłowo) w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
co najmniej jedną dostawę wraz z montażem kompletnych instalacji (ogniw) fotowoltaicznych w ilości co
najmniej 30 instalacji w ramach jednego zadania,
UWAGA: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane
zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
2). Dysponowania jedną osobą posiadającą doświadczenie w koordynowaniu inwestycji polegającej na montażu
instalacji fotowoltaicznych, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadające aktualne zaświadczenia wydane przez tą izbę.
2. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca winien załączyć:
1) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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.
UWAGA: Wykaz robót oraz dowody, o których mowa powyżej, mają dotyczyć dostaw określonych w SIWZ.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w
formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób, o których mowa powyżej, ma dotyczyć osób
określonych w SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wszelkie informacje zawarte są w SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
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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

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 19.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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:
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
i 8 ustawy Pzp oraz wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1b ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wymaganym w SIWZ.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy przedłożyć
następujące dokumenty:
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a) 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;
b) 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,
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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;
d) 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, wystawione 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.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego:
a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami
równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,
b) kartę techniczną ogniwa fotowoltaicznego obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez oferowane
urządzenie parametrów zawartych w PFU,
c) kartę techniczną oferowanego inwertera fotowoltaicznego obejmującą informacje potwierdzające spełnienie
przez oferowane urządzenie parametrów zawartych w PFU,
d) certyfikat potwierdzający że oferowane konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych zostały wykonane z
elementów konstrukcyjnych zgodnych z normą PN-EN 1090-1:200-+A1:2011 lub równoważną,
e) kartę techniczną oferowanych konstrukcji montażowych.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
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przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu), które mogą być wnoszone i są rozpatrywane
na zasadach, określonych w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154a ustawy Pzp.
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
4. Terminy wnoszenia 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 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
1) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania).
4) 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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