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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28056-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybczewice Drugie: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2018/S 014-028056

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Rybczewice
431020003
Rybczewice Drugie 119
Rybczewice Drugie
21-065
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kucharski
E-mail: m.kucharski@rybczewice.pl 
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.rybczewice.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.rybczewice.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:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice
Numer referencyjny: IZP.271.4.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:m.kucharski@rybczewice.pl
http://www.bip.rybczewice.pl/
http://www.bip.rybczewice.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła powietrznych, pomp ciepła
geotermalnych, kotłów na biomasę oraz paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rybczewice. Zamówienie
jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice”
współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych
Z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na
pięć części, jak poniżej:
1) zadanie nr 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych,
2) zadanie nr 2 – dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda,
3) zadanie nr 3 – dostawa i montaż pomp ciepła geotermalnych,
4) zadanie nr 4 – dostawa i montaż kotłów na biomasę,
5) zadanie nr 5 – dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych.

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

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
45330000
45300000
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rybczewice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż 577 szt. paneli kolektorów słonecznych (w 252 lokalizacjach)
na budynkach prywatnych na terenie gminy Rybczewice, obejmująca między innymi:
1) dostawę i montaż, w oparciu dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów kolektorów
słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) instalacja z 2 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 186 szt.,
b) instalacja z 3 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 59 szt.
c) instalacja z 4 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 7 szt.
2) montaż kolektorów słonecznych w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni
słonecznych w skali roku,
3) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,
4) podłączenie do podgrzewacza wody zimnej z istniejących instalacji wody zimnej, wyjścia ciepłej wody do
instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.,
5) wykonanie instalacji łączącej kolektory z dolną wężownicą podgrzewacza c.w.u.,
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6) wyposażenie zasobnika c.w.u. w dodatkową wężownicę, która zostanie podłączona do istniejącego układu
pompowego źródła ciepła - w przypadku braku alternatywnego źródła ciepła zasobnik c.w.u. należy wyposażyć
w grzałkę elektryczną (pokrycie kosztów zakupu i montażu grzałki elektrycznej oraz zakupu materiałów i
podłączenia górnej wężownicy zasobnika z istniejącym źródłem ciepła jest obowiązkiem Użytkownika),
7) zainstalowanie grupy pompowej dwudrogowej, sterowanej przez regulator solarny,
8) montaż armatury, naczynia przeponowego i pozostałych elementów instalacji,
9) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,
10) napełnienie instalacji,
11) uruchomienie instalacji,
12) przeszkolenie Użytkowników,
13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,
15) inne elementy ujęte w załączniku Nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik Nr 7a do SIWZ.
2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z
parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektora słonecznego w ramach jednej lokalizacji nie trwało
dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.
4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas Reakcji w Przypadku Przeglądu Gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
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: RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych.
Z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
42511110
45300000
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rybczewice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda w budynkach prywatnych na
terenie gminy Rybczewice, obejmująca m.in.:
1) dostawę i montaż 5 szt. pomp ciepła powietrze/woda do przygotowania c.w.u. ze zbiornikami o pojemności
min. 300 l,
2) posadowienie pompy ciepła zintegrowanej z podgrzewaczem c.w.u.,
3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejących instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.,
4) montaż armatury, zespołu pompowego naczynia przeponowego i pozostałych elementów wg schematu
technologicznego,
5) instalację układu sterującego,
6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
7) uruchomienie instalacji,
8) przeszkolenie Użytkowników,
9) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
10) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik Nr 7b do SIWZ).
2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z
parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji pompy ciepła powietrze/woda w ramach jednej lokalizacji nie
trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.
4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas Reakcji w Przypadku Przeglądu Gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych.
Z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pomp ciepła geotermalnych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110
45330000
45300000
45111200
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rybczewice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem części nr 3 jest dostawa i montaż 2 szt. pomp ciepła z pionowymi gruntowymi wymiennikami
ciepła w budynkach prywatnych, do przygotowania c.w.u.
I c.o. obejmująca m.in.:
1) wykonanie, w obrębie działki beneficjenta, dolnego źródła w formie 2 sond pionowych o głębokości 99 mb
każda, oddalonych od siebie o min. 5 m,
2) demontaż elementów starej instalacji,
3) dostawa i montaż pompy ciepła,
4) montaż urządzeń, armatury, rurociągów,
5) instalację układu sterującego,
6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
7) wykonanie izolacji termicznych,
8) uruchomienie, regulacja działania instalacji,
9) przeszkolenie Użytkowników,
10) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
11) pozostałe elementy ujęte w załączniku nr 8c do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy
stanowiącym załącznik Nr 7c do SIWZ).
2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z
parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji pompy ciepła powietrze/woda w ramach jednej lokalizacji nie
trwało dłużej niż 15 dni robocze następujące po sobie.
4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8c do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas Reakcji w Przypadku Przeglądu Gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
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: RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych.
Z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110
45330000
45300000
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rybczewice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem części nr 4 jest dostawa i montaż 5 szt. kotłów na biomasę, obejmująca m.in.:
1) demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,
2) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, stanowiącą załącznik do SIWZ, kotłów na biomasę,
zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) kocioł o mocy 15 kW – 2szt.,
b) kocioł o mocy 25 kW – 3 szt.,
3) posadowienie kotła na biomasę,
4) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o. poprzez wymiennik płytowy,
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5) montaż armatury, ciepłomierza, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych
I pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
6) instalacja układu sterującego,
7) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji
technicznej,
8) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,
9) zabezpieczenie instalacji przed korozją,
10) napełnienie instalacji,
11) uruchomienie instalacji,
12) przeszkolenie Użytkowników,
13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,
15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8d do SIWZ (dokumentacja techniczna)
I wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7d do SIWZ.
2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z
parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kotła na biomasę w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej
niż 3 dni robocze następujące po sobie.
4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8d do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas Reakcji w Przypadku Przeglądu Gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2018
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: RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych.
Z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych
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Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45261215
45300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rybczewice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem część nr 5 jest dostawa i montaż 8 instalacji fotowoltaicznych
W budynkach prywatnych na terenie gminy Rybczewice, zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) instalacja o mocy 2,08 kWp, montowana na gruncie – 1 szt.,
b) instalacja o mocy 3,12 kWp, montowana na budynkach gospodarczych – 4 szt.,
c) instalacja o mocy 3,12 kWp, montowana na budynkach mieszkalnych – 2 szt.,
d) instalacja o mocy 3,12 kWp, montowana na gruncie – 1 szt.
2. Realizacja części nr 5 obejmuje między innymi:
a) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
b) montaż inwerterów,
c) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej
energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,
d) montaż instalacji odgromowej (lub dostosowanie już istniejącej),
e) połączenie instalacji z uziomem,
f) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,
g) wyposażenie instalacji w system monitoringu pracy zestawu fotowoltaicznego,
h) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z uzyskaniem, w imieniu użytkownika instalacji, warunków
przyłączenia,
i) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 8e do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych
instalacji fotowoltaicznych,
j) przeszkolenie Użytkowników,
k) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom,
l) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów,
m) inne elementy ujęte w załączniku nr 8e do SIWZ (dokumentacja techniczna)
I wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7e do SIWZ).
3. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z
parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kotła na biomasę w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej
niż 3 dni robocze następujące po sobie.
5. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8e do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas Reakcji w Przypadku Przeglądu Gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
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: RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych.
Z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

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:
Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w
art.24ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków
należyzłożyćwraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.Dokumenty, potwierdzające
okoliczności,októrych mowa w art. 25 ust.1, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego:1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:1) Informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 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 ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczeniaspołeczne 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 wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu,4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji iinformacji 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,5)
oświadczenie 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
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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, (powyższe oświadczenie wykonawca składa wypełniając Część III litera
B jednolitego dokumentu),6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (powyższe oświadczenie wykonawca
składa wypełniając CzęśćIII litera D jednolitego dokumentu – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie
krajowym),7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716),
(powyższe oświadczenie wykonawca składa wypełniając Część III litera B jednolitego dokumentu),8) jeżeli
wykonawca, wykazując spełnianie warunków,o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający, bada czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, ust.5 pkt 1 i
pkt 8 ustawy Pzp, wzwiązku z powyższym zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionychw dziale IX C ust. 1 pkt 1-7 SIWZ.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – wykonania co najmniej
1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 150 szt. zestawów instalacji solarnych w ramach zadania,
2) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – wykonania co najmniej 1 zadania polegające na dostawie i
montażu min. 2 pomp ciepła powietrze/woda w ramach zadania,
3) w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 2 pomp ciepła geotermalnych w ramach zadania,
4) w przypadku składania oferty na zadanie nr 4 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 3 szt. kotłów centralnego ogrzewania w ramach zadania,
5) przypadku składania oferty na zadanie nr 5 – wykonania co najmniej
1 zadania polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych
O wartości min. 80 000,00 PLNbrutto.
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) polegających na:
W przypadku zadania 1 dostawie i montażu instalacji solarnych,
W przypadku zadania 2 dostawie i montażu pomp ciepła powietrze/woda,
W przypadku zadania 3 dostawie i montażu pomp ciepła geotermalnych,
W przypadku zadania 4 dostawie i montażu kotłów centralnego ogrzewania,
W przypadku zadania 5 dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych,
Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert,
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,
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A w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli.
Z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze
upływem terminu składania ofert.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie
w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2
SIWZ tj.:
1) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w dziale VII litera B ust. 3 SIWZ, 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 rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania
I podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane należycie,
2) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
W art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają.
W szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których ws
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:
W przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 150 szt. zestawów instalacji solarnych w ramach zadania,
W przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – wykonania co najmniej 1 zadania polegające na dostawie i
montażu min. 2 pomp ciepła powietrze/woda w ramach zadania,
W przypadku składania oferty na zadanie nr 3 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 2 pomp ciepła geotermalnych w ramach zadania,
W przypadku składania oferty na zadanie nr 4 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 3 szt. kotłów centralnego ogrzewania w ramach zadania,
Przypadku składania oferty na zadanie nr 5 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu instalacji fotowoltaicznych o wartości min. 80 000,00 PLN brutto.
Wartość podaną w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień
opublikowania bieżącego postępowania.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w
formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw.
Z montażem.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umów określają wzory umów stanowiące załączniki do SIWZ nr 7a, 7b, 7c, 7d i 7e.
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144
ustawyPrawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ i we wzorach
umów.

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: tak

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: 01/03/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice.

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 nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych),
2) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych),
3) w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych),
4) w przypadku składania oferty na zadanie nr 4 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych),
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5) w przypadku składania oferty na zadanie nr 5 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych),
Które może być wnoszone w:
Pieniądzu,
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-.
— kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
Gwarancjach bankowych,
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, Nr: 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050.
3. Wadium wpłacone gotówką w kasie np. banku zostanie potraktowane jako wniesione w sposób
nieprawidłowy. Oferta wykonawcy, który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy podlega odrzuceniu.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty
kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg OZE, zadanie/zadania nr .....
5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty,
o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu
potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie.
W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice, zadanie/zadania nr...”, nie otwierać
przed 1.3.2018 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Rybczewice,
przed upływem terminu składania ofert tj.: do 1.3.2018 r. do godz. 10:00.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 1 marca 2018 r. do godz.
10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającegostanowiącejpodstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdaniedrugie ustawyPzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacjiistotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
DziennikuUrzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronieinternetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
ookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2018


