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Ogłoszenie nr 523004-N-2020 z dnia 2020-03-12 r. 

 

Gmina Lelów: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów realizowanego w ramach projektu: 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie 

Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, 

Tworóg" - w formule zaprojektuj i wybuduj 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak 

Nazwa projektu lub programu 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelów, krajowy numer identyfikacyjny 15139808900000, ul. ul. Szczekocińska  18 , 42-

235  Lelów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 550 121, e-mail wojt@lelow.pl, faks 34 355 00 49. 

Adres strony internetowej (URL): www.lelow.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL) 

Tak 

www.biplelow.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak 

www.biplelow.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
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Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pocztą, kurierem lub osobiście 

Adres: 

ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów - sekretariat UG 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 

dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów 

realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 

Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, 

Sośnicowice, Tworóg" - w formule zaprojektuj i wybuduj 

Numer referencyjny: GR.271.3.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Nie 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla 

każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie 

prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji 

fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz 

serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 368,48 kWp (0,36848 MWe) 

zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 111 

obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 31 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 53 szt. instalacji - o mocy 

minimum 4,48 kWp – 27 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, 

uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w 

zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 

476,96 kW (0,47696 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców 

Gminy Lelów – łącznie 131 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 56 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 60 

szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 15 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla 

każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie 

prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla 

użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje 

o łącznej liczbie 9 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 9 obiektów: b) 

wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. 

wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz 

serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 55,00 kW (0,055 MWe) zostaną 

zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 4 obiekty: - o mocy 
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powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 3 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie 

dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją 

robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z 

przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w 

okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 74,10 kW (0,0741 MWe) zostaną zlokalizowane na 

nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 6 obiektów:  o mocy do 15 kW 

włącznie – 5 szt. instalacji  o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –1 szt. instalacji Zakres przedmiotu zamówienia został 

szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-0 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

09331200-0 

09332000-5 

44112110-5 

45000000-0 

45315700-5 

45261215-4 

71200000-0 

71300000-1 

45330000-9 

45310000-3 

45331100-7 

44621220-7 

44621200-1 

45331100-7 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w 

całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 

ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2021-10-27 

   
2021-04-30 

   
2021-04-30 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zdolność techniczna dla części 1: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który 
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wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 

Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje 

projektowe na łączną ilość co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub 

kilku usług W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się 

spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji. O udzielenie 

zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 3 instalacji kolektorów słonecznych. 

Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. W przypadku wykazania doświadczenia w formie 

projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego 

przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: 

a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-

montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, i/lub* b) należycie wykonał w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych o 

wartości łącznej co najmniej 150 000,00 zł brutto każda *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem 

opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty 

budowlane i jedna dostawa. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: c) należycie 

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych 

instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, i/lub* d) należycie wykonał w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kolektorów 

słonecznych o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 zł brutto każda , *UWAGA: Wykonawca może wykazać się 

doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. 

dwie roboty budowlane i jedna dostawa. Zdolność zawodowa dla części 1: O udzielenie zamówienia może ubiegać się 

Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) projektantem - 1 

osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych minimum 3 instalacji 

fotowoltaicznych, b) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci 

zaprojektowanych minimum 3 instalacji kolektorów słonecznych, c) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania 

w odniesieniu do wykonania minimum 3 instalacji fotowoltaicznych, d) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót 

lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 3 instalacji kolektorów słonecznych, e) 

projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń f) kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń. Zdolność techniczna dla części 2: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 

który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 

Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje 

projektowe na łączną ilość co najmniej 3 instalacji pomp ciepła Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku 

usług. W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się 

spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 3 szt. instalacji. O udzielenie 

zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 

roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych pomp ciepła o wartości co najmniej 25 

000,00 zł brutto każda, i/lub* b) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na 

dostarczeniu i zamontowaniu pomp ciepła o wartości łącznej co najmniej 25 000,00 zł brutto każda *UWAGA: 

Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw 

lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. Zdolność zawodowa dla części 2: O udzielenie 

zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane 

tj.: a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
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instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci 

zaprojektowanych minimum 3 instalacji pomp ciepła, b) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub 

koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 3 instalacji pomp ciepła. Zdolność techniczna dla 

części 3: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe budowy, przebudowy, remontu kotłowni na 

paliwo stałe lub instalacji kotłów na paliwo stałe w ilości co najmniej 2 szt. Wykonawca może to wykazać w ramach 

jednej lub kilku usług W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek 

uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 2 szt. instalacji O 

udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: c) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kotłów na paliwo stałe o wartości 

co najmniej 10.000,00 zł brutto każda,, i/lub* d) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem 

polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kotłów na paliwo stałe o wartości łącznej co najmniej 10.000,00 zł 

brutto każda *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót 

budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. Zdolność 

zawodowa dla części 3: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie 

dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz 

wymagane uprawnienia budowlane tj.: c) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 2 instalacji kotłów na paliwo stałe lub projektów budowy, 

przebudowy, remontu kotłowni na paliwo stałe, d) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub 

koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 2 instalacji kotłów na paliwo stałe 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 

lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: wykaz robót 

budowlanych wzór stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ, wykaz usług wzór stanowi Załącznik nr 1D do SIWZ ; wykaz osób 

wzór stanowi Załącznik nr 1E do SWIZ 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający 

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE 

NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA 

KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13,14 i 21 ustawy PZP, 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, c) 

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
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skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 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, f) zaświadczenia 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, wystawionego 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, g) oświadczenie 

Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w 

istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn leżących po 

jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. III pkt. 5. SIWZ). 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) wykaz usług - dokumentacji projektowej wykonanej/wykonywanej 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, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których dokumentacja projektowa została wykonana, 

z załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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 albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu należycie wykonanych usług stanowi załącznik nr 1D do SIWZ; 

b) wykaz robót budowlanych/dostaw 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, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór 

robót budowlanych stanowi załącznik nr 1C do SIWZ; i/lub c) wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw 

okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 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 usługi zostały wykonane, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu 

dostaw stanowi załącznik nr 1C do SIWZ d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - 

wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1E do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Wykaz wykonanych robót Budowlanych - Załącznik 1C do SIWZ; Wykaz wykonanych usług - Załącznik 1D do SIWZ; 

wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - Załącznik 1E do SIWZ 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 2) Oświadczenie - w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 2 oraz 4 rozdz. III – do 

oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1G 

oraz Załącznik nr 1H do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią 
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wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do SIWZ - jeżeli Wykonawca w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach (zdolnościach technicznych lub 

zawodowych) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. Wykonawca, który w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizac ji 

zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób 

wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli 

wskazywać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. 

Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) w jaki sposób 

zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) jakiego 

charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem; d) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu 

przy wykonywaniu zamówienia. 4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1: a) pkt 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 zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp; b) pkt d-f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • 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, • 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 75 000,00 zł 

(słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 

00/100) CZEŚĆ 3: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na 

podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach 

bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia Lelów nr rachunku: 49 8591 0007 0330 0923 0462 

0006 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, 

dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed 

jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie 
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach 

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 

z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie 

termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą 

mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie 

połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

inne kryteria 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 

negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów 

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne 

urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 

pkt. 2) do 6) ustawy PZP albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w ust. 4 i § 18 

wzorów umowy. dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na wystąpienie: 1) warunków 

pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby 

powietrzne, gwałtowne ulewne deszcze lub długotrwałe ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce, 

intensywny wiatr powyżej 80km/h, temperatury powietrza przekraczające + 30oC lub -10oC) uniemożliwiające 

wykonanie robót zewnętrznych lub przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo dokonywanie odbiorów częściowych; 2) 

innych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają 

terminowe wykonanie prac, w szczególności działań organów, a w tym: brak terminowego wydania decyzji lub innego 

dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu 

niezbędnego do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki 

formalne, odmowa wydania przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Ponadto 

wystąpienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: 

protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 

w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 

umowy. Zmiany o których mowa w zdaniu 1 nie spowodują podwyższenia ceny wykonania Przedmiotu umowy. 

wszystkie zmiany przewiduje wzór umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-05-12, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy 

Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, tel. 34/355-01-21, e-mail: wojt@lelow.pl  inspektorem ochrony danych 

osobowych w Gminie Lelów jest Pani Katarzyna Macherzyńska, kontakt: e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com;  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów o numerze 

referencyjnym GR.271.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa PZP”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy PZP;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: 

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Część nr: 1 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - PV i kolektory słoneczne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania 

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu 

osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-

montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz 

z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w 

okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 368,48 kWp (0,36848 MWe) zostaną zlokalizowane na 

nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 111 obiektów: - o mocy minimum 

2,24 kWp – 31 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 53 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 27 szt. 

instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji 

kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji 

oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 476,96 kW (0,47696 

MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 131 

obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 56 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 60 szt. instalacji - ilość płyt 

kolektorów – 4 szt. – 15 szt. instalacji 
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-3, 09331200-0, 09332000-5, 44112110-5, 45000000-0, 45300000-0, 

45315700-5, 45400000-1, 45330000-9, 09331100-9, 45231000-5, 45261215-4, 71200000-0, 71300000-1, 71321000-4, 

71323100-9, 71326000-9, 71334000-8, 09331200-0 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2021-10-27 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP 15,00 

Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00 

Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 10,00 

Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - pompy ciepła c.o i c.w.u 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania 

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu 

osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-

montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników 

obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej 

liczbie 9 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 9 obiektów: b) wykonanie 

dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją 

robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. 

wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie 

instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 55,00 kW (0,055 MWe) zostaną 

zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 4 obiekty: - o mocy 

powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 3 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45000000-0, 45231000-5, 45331100-7, 45300000-0, 45400000-1, 

71200000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71314100-3, 71321000-4, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2021-04-30 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00 

COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 10,00 

Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00 

Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 3 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - kotły na biomasę 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania 

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu 
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osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-

montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników 

obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej 

mocy minimum 74,10 kW (0,0741 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do 

mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 6 obiektów:  o mocy do 15 kW włącznie – 5 szt. instalacji  o mocy od 15 kW do 

25 kW włącznie –1 szt. instalacji 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 44621220-7, 44621200-1, 45331100-7, 45231000-5, 45300000-0, 

45330000-9, 45400000-1, 71200000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71321000-4, 71326000-9, 71334000-8, 71334000-8, 

50720000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2021-04-30 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Sprawność kotła 20,00 

Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie 

częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika 
10,00 

Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 10,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

  

 

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  

523004-N-2020 data zamieszczenia: 12.03.2020 r. 

 

 

Zatwierdzam 

 

Wójt Gminy Lelów 

 

Krzyszto Molenda 


		2020-03-12T15:40:00+0100
	Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów




