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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Gościeradów
715 186 35 53
Gościeradów
Gościeradów Ukazowy
23-275
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Maziarczyk
Tel.:  +48 158381105
E-mail: ewa.maziarczyk@goscieradow.pl 
Faks:  +48 158381140
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.goscieradow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.goscieradow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.goscieradow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów
Gościeradów
Gościeradów
23-275
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Maziarczyk
Tel.:  +48 158381105
E-mail: ewa.maziarczyk@goscieradow.pl 
Faks:  +48 158381140
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.goscieradow.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

mailto:ewa.maziarczyk@goscieradow.pl
http://bip.goscieradow.pl
http://bip.goscieradow.pl
http://bip.goscieradow.pl
mailto:ewa.maziarczyk@goscieradow.pl
http://bip.goscieradow.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Gościeradów
Numer referencyjny: ZPO 271.3.2017

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gościeradów”, która jest realizowana w
ramach projektu „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej
środowisku energii słonecznej”. Zamówienia zostało podzielona na dwie części: część I obejmująca: dostawę
i montaż 503 kompletów instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją
dostosowaną do miejsca montażu, w tym: 173 zestawy dwupanelowe, 247 zestawy trzypanelowe, 80 zestawów
czteropanelowych i 3 zestawy pięciopanelowe. Część II obejmuje dostawę i montaż 45 szt. kotłów na biomasę,
w tym: 10 szt. kotłów o mocy 16 kW, 2 szt. o mocy 20 kW, 28 szt. o mocy 24 kW, 1 szt. o mocy 28 kW, 4 szt. o
mocy 35 kW.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Gościeradów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Gościeradów

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 503 kompletów
instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca
montażu, w tym:
a) 176 kpl. zestawów 2-panelowych o mocy min. 2,6 kW i zasobniku 200 dm3, gdzie panele montowane będą
na:
dachach budynków mieszkalnych - 114 kpl,
ścianach budynków mieszkalnych - 48 kpl,
na gruncie – 12 kpl,
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na balkonie lub tarasie – 2 kpl.
b) 246 kpl. zestawów 3-panelowych o mocy min. 3,9 kW i zasobniku 300 dm3, gdzie panele montowane będą
na:
dachach budynków mieszkalnych - 176 kpl.,
ścianach budynków mieszkalnych - 56 kpl.,
na gruncie - 12 kpl.,
na balkonie lub tarasie – 2 kpl.
c) 78 kpl. zestawów 4-panelowych o mocy min. 5,2 kW i zasobniku 400 dm3, gdzie panele montowane będą na:
dachach budynków mieszkalnych -61 kpl.
ścianach budynków mieszkalnych - 13 kpl
na gruncie – 3 kpl.,
na balkonie lub tarasie – 1 kpl.
d) 3 kpl. zestawów 5-panelowych o mocy min. 6,5 kW i zasobniku 500 dm3, gdzie panele montowane będą na:
dachach budynków mieszkalnych - 3 kpl.
oraz inne elementy ujęte w załączniku nr 1a i 2a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia przez serwis (Wykonawcę) zgłoszonej usterki lub awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
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.04.01.00-06-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uzależniony będzie od terminu zakończenia postępowania
przetargowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Gościeradów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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45331110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Gościeradów

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Gościeradów, obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną
45 szt. kotłów na biomasę, w budynkach mieszkalnych w tym:
a) 10 szt. o mocy grzewczej 16kW,
b) 2 szt. o mocy grzewczej 20kW,
c) 28 szt. o mocy grzewczej 24kW,
d) 1 szt. o mocy grzewczej 28kW,
e) 4 szt. o mocy grzewczej 35kW,
oraz inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia przez serwis (Wykonawcę) zgłoszonej usterki lub awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
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.04.01.00-06-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uzależniony będzie od terminu zakończenia postępowania
przetargowego.

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 określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia by spełnić warunek udziału w
postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej muszą posiadać środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę minimum:
- dla części 1 zamówienia 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 ),
- dla części 2 zamówienia 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ).
Warunek zostanie oceniony na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),
wykonał należycie montaż instalacji:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
- co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w ilości min. 300 instalacji (zestawów) – w
ramach jednego kontraktu, lub
- jednego zadania polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do
podgrzewania c.w.u. w liczbie min. 400 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnych.
b) w zakresie części 2 zamówienia:
- co najmniej dwa zadania polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania
w budynkach mieszkalnych w ilości min. 20 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w ramach jednego
kontraktu lub
- jednego zadania polegającego na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w budynkach
mieszkalnych w ilości min 40 kotłów lub pieców c.o.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 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;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Uwaga: 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

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Wszelkie informacje zawarte są w projektach umów stanowiących załączniki nr 2a i 2b do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

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: 17/10/2017
Czas lokalny: 13:00

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: 17/10/2017
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Urząd Gminu Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

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:
Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale 6 niniejszej SIWZ:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (...) zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr
6 do SIWZ.
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b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:
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;
b) 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 - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
3.W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
w zakresie części I zamówienia:
a) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1:2007 (lub równoważną) lub z
normą PN-EN 12975-2:2007 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez
właściwą jednostkę certyfikującą;
b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia
parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ,
zgodnie z pkt. 6.1 (kolektor) i pkt 6.2 (zasobnik) projektu instalacji solarnej.
w zakresie części 2 zamówienia:
a) certyfikat potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną) wydany przez
jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.
b) karta techniczna pieca na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez piec parametrów
zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
- dla części 1 zamówienia: 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- dla części 2 zamówienia: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.



8 / 8

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność 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.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8. 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.
9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) 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.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) 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.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2017


