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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111887-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Krasnobród: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 049-111887

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36
Krasnobród
22-440
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwester Lizut
Tel.:  +48 846607691
E-mail: um@krasnobrod.pl 
Faks:  +48 846607691
Kod NUTS: PL81
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krasnobrod.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.krasnobrod.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:
Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie gminy
Krasnobród
Numer referencyjny: 271.4.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

mailto:um@krasnobrod.pl
http://www.krasnobrod.pl
www.krasnobrod.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fabrycznie nowych kolektorów słonecznych (347
instalacji), pomp ciepła bez instalacji fotowoltaicznej (23 sztuki), instalacji fotowoltaicznych bez pompy ciepła
(19 instalacji) i instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła (12 instalacji) na terenie gminy Krasnobród, powiat
zamojski, województwo lubelskie, oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z
OZE.

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
09331200
45261215
45300000
45311200
45332000
45331000
42511110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Krasnobród

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fabrycznie nowych kolektorów słonecznych (347
instalacji), pomp ciepła bez instalacji fotowoltaicznej (23 sztuki), instalacji fotowoltaicznych bez pompy ciepła
(19 instalacji) i instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła (12 instalacji) na terenie gminy Krasnobród, powiat
zamojski, województwo lubelskie, oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z
OZE.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) montaż kolektorów słonecznych
a) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.
b) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,
c) montaż reduktora ciśnienia,
d) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór
zwrotny-bezpieczeństwa),
e) podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym,
f) montaż anody tytanowej i grzałki elektrycznej w każdym podgrzewaczu c.w.u.,
g) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza
c.w.u.) i jej ocieplenie,
h) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem,
i) montaż instalacji układu sterującego,
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j) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,
k) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,
l) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,
m) uruchomienie instalacji solarnej wraz z wykonaniem prób i regulacji;
2) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu (na dachu lub
w razie konieczności na gruncie):
a) montaż falownika,
b) montaż wymaganych zabezpieczeń,
c) oprzewodowanie strony ac,
d) oprzewodowanie strony dc,
e) wpięcie w istniejącą instalację elektryczną obiektu,
f) zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
g) uruchomienie instalacji fotowoltaicznej;
3) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie
pokrycia dachowego po przejściach przewodów;
4) montaż pompy ciepła
a) wytyczenie trasy przewodów powietrznych pompy ciepła,
b) roboty związane z wierceniem ścian lub stropów,
c) montaż pompy ciepła,
d) wykonanie instalacji powietrznej,
e) wykonanie regulacji instalacji,
f) odbiór techniczny,
g) roboty murarskie przy obróbce otworów, wywóz nadmiaru gruzu;
5) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
6) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z
wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia;
7) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi użytkownikom;
8) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdej instalacji;
9) instalacja u 10 % użytkowników (wybranych w uzgodnieniu z Zamawiającym) systemu zarządzania energią
(SZE), który będzie dokonywał wizualizacji w czasie rzeczywistym pracy systemów solarnych i fotowoltaicznych.
System powinien być bezobsługowy, zbierający parametry pracy instalacji i przekazujący je do bazy danych za
pomocą modemu drogą transmisji radiowej. System ma za zadanie monitorować prawidłową pracę systemu i
alarmować w razie pojawiania się błędów, a także monitorować i wyliczać ilość energii uzyskiwanej dzięki OZE.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczone instalacje objęte przedmiotem
zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 66 miesięcy.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zał. nr 1 do specyfikacji obejmujący:
projekty instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego warianty od A do F, projekty
instalacji solarnej dla potrzeb przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym wariant od A do D, projekt instalacji
pompy ciepła dla potrzeb przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Pozytywny wynik próby odporności na uderzenia płaskiego kolektora słonecznego
wykonanej zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min 35 mm / Waga: 5 %
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Kryterium jakości - Nazwa: Grubość szyby płaskiego kolektora słonecznego / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba BB (bus bar) w modułach fotowoltaicznych / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność energetyczna podgrzewu cwu (ηwh) przez pompę ciepła / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Krasnobród” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 numer konkursu: RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN
Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w
SIWZ

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.
11.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy przesłać
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów
składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.
1 ustawy Pzp. a) Oświadczenie ma być zgodne ze wzorem standardowego formularza określonego w
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rozporządzeniu wykonawczym 2016/7 Komisji Europejskiej z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wydanym na mocy art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Sposób wypełnienia JEDZ określony jest w SIWZ; 11.1.5
zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. d) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, wzór zobowiązania stanowi zał. nr 5 do SIWZ. 11.2. Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,
jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 11.3.3 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 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,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 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 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; Dokończenie Sekcja VI.3

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). W przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie warunek ma spełniać co najmniej jeden z nich lub wszyscy wykonawcy
łącznie. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia,
następujących oświadczeń lub dokumentów: 11.3.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej a) informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy w wys. min. 1 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wykonał
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— co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji kolektorów
słonecznych obejmujące min. 150 zestawów w ramach jednego kontraktu,
— co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji paneli
fotowoltaicznych obejmujące min. 15 zestawów w ramach jednego kontraktu.
Uwaga! Wykonawcy składający ofertę mogą wykazać spełnienie powyższego warunku, wykazując jedną
dostawę z montażem spełniającą łącznie wymogi wskazane powyżej /lit. a) /Wykonawcy mogą wykazać się
doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie
w formule dostaw z montażem.
b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności: - osobą na stanowisko
Kierownika technicznego posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robotami instalacyjnymi; - osobą na stanowisko
Kierownika montażu posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności
sieci, instalacji sanitarnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania
robotami instalacyjnymi; Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji (stanowisk) przez
jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla
poszczególnych stanowisk.Kierownik robót budowlanych (tj. Kierownik techniczny, Kierownik montażu) powinni
posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w
art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z
dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie w zakresie
warunków określonych pod lit. a), i lit b) musi spełniać co najmniej jeden z nich lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów: 11.3.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej b) wykaz dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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,
(należy wypełnić załącznik nr 3 do specyfikacji) przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(dokończenie z ww.opisu) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
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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 (należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca w
przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym pod lit. b);
11.3.2. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego:
a) karta techniczna kolektora słonecznego, b)certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat
wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej)
według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub
równoważnej); c) załącznik do certyfikatu Solar Keymark lub innego równoważnego certyfikatu wydany przez
akredytowaną jednostkę zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii
ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej); d) pełne
badania zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) według metodologii ujętej w normie PN-EN
12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej); e) karta techniczna zasobnika
podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej, f) karta techniczna zespołu pompowo-sterowniczego, g)
karta techniczna układu automatyki (sterownika), h) karta techniczna orurowania solarnego wraz z izolacją
cieplną, i) karta techniczna modułu fotowoltaicznego, j) deklaracja zgodności modułu fotowoltaicznego z
normą IEC 61215 i IEC 61730 lub normami równoważnymi; k)karta techniczna falownika fotowoltaicznego; l)
deklaracja zgodności falownika z normą EN50438 lub normami równoważnymi, m) karta techniczna pompy
ciepła cwu.
11.14. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
11.14.1.pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej, jeżeli oferta będzie podpisana przez
pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii
pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.
11.14.2.wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę
na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji);
11.14.3.certyfikat wydany przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą potwierdzający efektywność
pompy ciepła do cwu zgodnie z normą EN 16147 na potwierdzenie kryterium, o którym mowa w pkt 19.2.6
SIWZ, jeżeli Wykonawca zaznaczył w formularzu oferty słowo „Tak”
11.14.4. dowód wniesienia wadium.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz przewidywane zmiany umowy na podstawie art 144 Pzp zostały
zawarte w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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
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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: 11/04/2019
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: 11/04/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miasta, ul. 3 maja 36, 22-240 Krasnobród, pokój nr 4, POLSKA.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:
d) odpisu 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 Pzp e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 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; f) oświadczenia
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716),
11.3.4 dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału
w postępowaniu–jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa: 4.1w pkt 3.3 a)składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 4.2 w pkt 3.3b)-d)składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a)nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o którym mowa w pkt 4 i 4.2 lit.b) powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.2 lit.a) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Terminy określone w pkt 5 stosuje się. 7. Wykonawca mający
siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 3.3a)składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miała
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Ze względu na
ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na
stronie internetowej www.krasnobrod.pl; w IV.2.6 Termin 2 miesięcy =60 dni

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. 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.

www.krasnobrod.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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3. 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 pkt 2. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 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.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
06-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

