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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430744-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Karsin: Fotoogniwa
2019/S 177-430744

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Gmina Karsin
53966700000
83-440
Karsin
PL635
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Urbański
Tel.:  +48 586873322
E-mail: ug@karsin.pl 
Faks:  +48 586873120
Kod NUTS: PL638
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karsin.pl
Adres profilu nabywcy: www.karsin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Karsin
Numer referencyjny: ZP 271.8.2019

II.1.2) Główny kod CPV
31712331

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:ug@karsin.pl
www.karsin.pl
www.karsin.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków
mieszkalnych z terenu gminy Karsin.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 067 845.97 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000
45310000
45261215
71000000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar gminy Karsin

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zmówienia jest:
Zakup, dostarczenie i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu gminy
Karsin w ramach zadania pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin
i Konarzyny - mieszkańcy gminy Karsin” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) zakup, dostarczenie i montaż 23 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5 kWp (z czego budynki przekraczające

300 m2 powierzchni użytkowej – 370 m2, 370 m2);
2) zakup, dostarczenie i montaż 19 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kWp (w tym 16 na budynkach
mieszkalnych oraz 3 na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych);
3) zakup, dostarczenie i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kWp (w tym 23 na budynkach
mieszkalnych oraz 2 na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych).
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej instalacji fotowoltaicznych
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający prosi o podanie w formularzu ofertowym cen za instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 kWp.
3. Zakres przedmiotu zamówienia może ulec następującym zmianom:
1) wskazana liczba instalacji może ulec zmianie tj. zmniejszeniu np. w przypadku rezygnacji Beneficjenta
ostatecznego z udziału w projekcie lub zwiększeniu np. w przypadku wyboru Beneficjenta z listy rezerwowej;
2) adresy budynków, na których zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne mogą ulec zmianie np. w
przypadku rezygnacji Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie i wprowadzeniu na jego miejsce innego
Beneficjenta ostatecznego z listy rezerwowej;
3) planowana moc instalacji do wykonania na poszczególnych budynkach może zostać zmieniona na wyższą
bądź niższą np. jeżeli w wyniku przeprowadzonej wizji nieruchomości okaże się to niezbędne dla prawidłowego
jej wykonania;
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4) planowane do montażu instalacje na budynkach mieszkalnych mogą w wyniku przeprowadzone wizji
nieruchomości zostać wykonane na budynkach niemieszkalnych (i na odwrót) jeżeli okaże się to niezbędne dla
prawidłowego ich wykonania. W takich przypadkach Wykonawca zastosuje odpowiednia stawkę VAT przy czym
Zamawiający przyjmuje, że montaż paneli na budynkach mieszkalnych opodatkowany jest 8 % VAT-em, zaś na
budynkach niemieszkalnych 23 % VAT-em;
5) w przypadku montażu instalacji paneli na dachach budynków mieszkalnych o powierzchni przekraczającej

300 m2 podstawa opodatkowania zostanie podzielona proporcjonalnie do części powierzchni budynku

odpowiednio nieprzekraczającej 300 m2, która będzie podlegała stawce 8 % VAT oraz przekraczającej 300 m2,
która będzie podlegała standardowej stawce 23 % VAT.
4. Przez Beneficjenta ostatecznego rozumie się właściciela budynku, na którym zostanie zamontowana
instalacja fotowoltaiczna.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie dodatkowe informacje, które okażą się niezbędne w trakcie
realizacji zamówienia, w tym wykaz lokalizacji obiektów, na których zamontowane będą poszczególne
instalacje.
6. Zamawiający podpisze umowę z Beneficjentem ostatecznym, w którym określi warunki realizacji zamówienia
w tym m.in.:
1) w przypadku konieczności wymiany pokrycia dachu, wykonania czynności w konstrukcji pokrycia dachu
albo modernizacji instalacji elektrycznej Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do wykonania tych czynności
własnym staraniem i na swój koszt, w tym do wymiany pokrycia dachu, w terminie umożliwiającym wykonanie
instalacji;
2) Beneficjent ostateczny zobowiąże się do zapewnienia dostępu do sieci Internet inwertera wchodzącego w
skład instalacji, w celu zapewnienia monitorowania jakości oraz sposobu pracy instalacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40 %
Cena - Waga: 0

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.10.03.01-22-0170/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP (https://
epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) należy złożyć
do dnia 26.7.2019 r. do godziny 10:00.

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 111-271144

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Karsin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła
ul. Potokowa 12A/1
Banino
80-297
Polska
E-mail: biuro.jsb@gmail.com 
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 053 462.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 067 845.97 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy.
3) Wadium wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto: Urzędu Gminy w Karsinie, Bank Spółdzielczy
w Czersku Oddział Karsin nr 49 8147 0002 2600 1313 2000 0090.
4) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271144-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro.jsb@gmail.com
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6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - należy załączyć do oferty, przy
czym kopię należy trwale złączyć z ofertą, a oryginał złożyć w sekretariacie.
8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.
9) Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w
przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
4) nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.
11) Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-678
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2019

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

