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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147523-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Skomlin: Instalacje słoneczne
2020/S 062-147523

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Skomlin
Adres pocztowy: ul. Trojanowskiego 1
Miejscowość: Skomlin
Kod NUTS: PL714
Kod pocztowy: 98-346
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Matys
E-mail: sekretariat@skomlin.pl 
Tel.:  +48 438864477
Faks:  +48 438864477
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skomlin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.skomlin.akcessnet.net
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:
Ochrona powietrza w gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii
Numer referencyjny: ZP.2710.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09332000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:sekretariat@skomlin.pl
www.skomlin.pl
www.bip.skomlin.akcessnet.net
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 28 instalacji
kolektorów słonecznych, 28 instalacji kotłów na biomasę i 54 mikro-instalacji fotowoltaicznych z
przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

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
09331100
09331200
45261215
45331110
45330000
45331100
45331200
45311000
45311200
45315100
45315300
45315600
71320000
71323100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714

II.2.4) Opis zamówienia:
1) dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 28 instalacji kolektorów słonecznych
zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych w tym:

— zestaw I: po 2 kolektory słoneczne płaskie o powierzchni apertury min. 1,85 m2 każdy, zasilające

podgrzewacz wody użytkowej o objętości min. 240 dm3 – 10 sztuk,

— zestaw 2: 3 kolektory słoneczne płaskie o powierzchni apertury min. 1,85 m2 każdy, zasilające podgrzewacz

wody użytkowej o objętości min. 270 dm3 – 18 sztuk;
2) dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 28 instalacji kotłowni na biomasę

zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych o pow. do 300 m2, w tym:

— zestaw 3: kocioł na biomasę o mocy cieplnej min. 15 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 250 dm3 – 15
szt.,

— zestaw 4: kocioł na biomasę o mocy cieplnej min. 20 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 300 dm3 – 11
szt.,

— zestaw 5: kocioł na biomasę o mocy cieplnej min. 25 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 340 dm3 – 2
szt.;
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3) dostawa i montaż wraz zaprojektowaniem i uruchomieniem 54 mikro-instalacji fotowoltaicznych na
prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gminy. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi
się składać z co najmniej następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji
wspornej inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego
i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej.
Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych:
— zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,04 kW – 14 szt.,
— zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,06 kW – 23 szt.,
— zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4,08 kW – 12 szt.,
— zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,10 kW – 5 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/12/2021
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:
RPLD.04.01.02-10-0047/18.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie określa wymogu w zakresie tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych)
minimum dwa zamówienia, obejmujące swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie instalacji kotłów na
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biomasę dla co najmniej 20 gospodarstw domowych o wartości nie mniejszej niż 480 000 PLN brutto każde
zamówienie,
— w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych)
minimum dwa zamówienia, obejmujące swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie kolektorów słonecznych
dla co najmniej 20 gospodarstw domowych o wartości nie mniejszej niż 260 000 PLN brutto każde zamówienie,
— w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych)
minimum dwa zamówienia, obejmujące swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych
dla co najmniej 50 gospodarstw domowych o wartości nie mniejszej niż 980 000 PLN brutto każde zamówienie.
2. Dysponuje lub będzie dysponował dla realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia i
kwalifikacje:
— projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej)
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych,
— projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji elektrycznych,
— kierownik budowy (kierownik robót branży sanitarnej) – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych; oraz posiadająca
certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę wydany
przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny,
— kierownik robót branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej) w
zakresie instalacji elektrycznych oraz posiadająca certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji
fotowoltaicznych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego lub równowa...

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1 Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego część II
niniejszego SIWZ – IPU.
Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegać udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
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2. Ewentualne zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do oferty zgodnie z art. 144 ustawy
Pzp zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy – na zasadach
określonych we wzorze umowy.

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 12:00

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: 03/07/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Gminy Skomlin, 98-346 Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, pokój nr 2 (parter).

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:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w języku polskim w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz z ofertą wykonawca składa:
— jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym celem wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia. 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, tj.: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy oddzielnie).
Inne dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ;
2) dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania techniczne
określone przez zamawiającego oraz pozwalające na sprawdzenie parametrów urządzeń określonych w
kryteriach oceny ofert w rozdz. 14 SIWZ;
3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo udzielone liderowi w przypadku złożenia oferty
wspólnej;
4) dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w pkt 5.3.1. SIWZ, innych podmiotów do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w postaci dokumentu elektronicznego
w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot
udostępniający zasoby. Jeśli dokument, o którym mowa w pkt 5.3.1. niniejszego SIWZ zostanie podpisany
przez osobę, której umocowanie do reprezentowania podmiotu trzeciego nie wynika z zapisów w rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej, wykonawca winien przedstawić dowody, że ww. osoba była uprawniona
do działania w imieniu podmiotu trzeciego, np. przez przedstawienie stosownego pełnomocnictwa w formie
oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznie poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
5) wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) w postaci elektronicznej zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego
pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika
musi być opatrzony kwalifikowanym/i podpisami elektronicznymi w imieniu wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może
zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału w postaci dokumentu
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;
6) wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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:
Odwołanie wnosi się zgodnie z art 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, zachowując terminy określone w
art. 182 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020
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