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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621632-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełmiec: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2019/S 251-621632

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gminy Chełmiec
Adres pocztowy: ul. Papieska 2
Miejscowość: Chełmiec
Kod NUTS: PL218
Kod pocztowy: 33-395
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Bulanda
E-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lgdkoronasadecka.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Grybów
Adres pocztowy: ul. Jakubowskiego 33
Miejscowość: Grybów
Kod NUTS: PL218
Kod pocztowy: 33-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Bulanda
E-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lgdkoronasadecka.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Nowego Sącza
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Bulanda
E-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lgdkoronasadecka.pl
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mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
www.lgdkoronasadecka.pl
mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
www.lgdkoronasadecka.pl


Dz.U./S S251
31/12/2019
621632-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 11

31/12/2019 S251
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 11

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.lgdkoronasadecka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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:
Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka z
podziałem na części.
Numer referencyjny: WPR.271.20.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09331200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz
z optymalizatorami mocy, zestawów instalacji solarnych, instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby
ciepłej wody oraz instalacji z kotłem na biomasę – pellet w ramach programu pn. „Dostawa i montaż jednostek
wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na części” na
nieruchomościach prywatnych oraz nieruchomościach publicznych zlokalizowanych w: gminie Chełmiec, gminie
Grybów oraz na terenie Miasta Nowy Sącz w podziale na 4 części.

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: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
45310000
09332000
45000000

www.lgdkoronasadecka.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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45260000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Prywatne budynki należące do mieszkańców gmin partnerskich oraz budynki użyteczności publicznej

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach części A: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 252 szt. łącznie zestawów instalacji
fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy: wykonanie instalacji fotowoltaicznych na prywatnych
budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich oraz budynkach użyteczności publicznej polegające
na dostawie elementów instalacji i przeprowadzeniu na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z uruchomieniem
instalacji i instruktażem użytkowników. Zestawy instalacji fotowoltaicznej muszą się składać co najmniej
z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych zamontowanych na konstrukcji
wsporczej, optymalizatorów mocy do każdego modułu fotowoltaicznego, inwertera DC/AC z funkcją
pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-
rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy
zestawów instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,00 kW, w ilości 238 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,00 kW, w ilości 1 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,70 kW, w ilości 1 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 12,0 kW, w ilości 1 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 15,0 kW, w ilości 1 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 15,6 kW, w ilości 1 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 16,8 kW, w ilości 2 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 21,9 kW, w ilości 1 sztuk.
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 30,3 kW, w ilości 2 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 31,8 kW, w ilości 1 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 33,9 kW, w ilości 1 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 38,4 kW, w ilości 1 sztuk;
Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 39,9 kW, w ilości 1 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A zawarty jest w Dokumentacji technicznej – Panele
fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne – moc modułu fotowoltaicznego ≥ 300 Wp / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne – zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu
ponad 7500 Pa / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne – panele fotowoltaiczne z dodatkową odpornością na amoniak
i mgłę solną / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji – Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na
montowany zestaw fotowoltaiczny. / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych / Waga: 5
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: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
45331000
45330000
45332200
45310000
45260000
45000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Prywatne nieruchomości mieszkańców gmin partnerskich

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach części B: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 72 szt. łącznie zestawów instalacji solarnych na
prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin partnerskich: wykonanie zestawów instalacji solarnych na
prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich przez dostawę elementów instalacji i
przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje
się jeden typ zestawów instalacji solarnej, w ilościach:
Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 1,75 kW każdy, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o
objętości min. 250 l w ilości 72 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części B zawarty jest w Dokumentacji technicznej – Kolektory
słoneczne, która stanowi załącznik nr 8 B do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (Sprawność optyczna kolektora > 82 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na
montowany zestaw instalacji solarnej. / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: C

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110
45331000
45330000
45332200
45310000
45000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Prywatne budynki lub grunty należące do mieszkańców gmin partnerskich

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach części C – dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie
67 szt. łącznie instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody użytkowej w prywatnych
budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich polegające na dostawie elementów instalacji
i przeprowadzeniu na miejscu montażów instalacji pomp ciepła powietrznych wraz z uruchomieniem i
instruktażem użytkowników. przewiduje się jeden typ zestawów instalacji pomp ciepła powietrznych w ilościach:
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Zestaw I: pompa ciepła powietrza pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy
cieplnej min. 2,1 kW, w ilości 67 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części C zawarty jest w Dokumentacji technicznej – Pompy
ciepła do C.W.U., która stanowi załącznik nr 8C do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (efektywność energetyczna podgrzewania wody dla klimatu
umiarkowanego i profilu XL > 130 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na
pompę ciepła. / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: D

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110
45300000
45321000
45330000
45331000
45000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Prywatne budynki należące do mieszkańców gmin partnerskich
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II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach części D – dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji kotłów na biomasę – pellet: wykonanie
85 szt. łącznie instalacji kotłów na biomasę – pellet wraz z zasobnikiem buforowym C.W.U. o pojemności
minimalnej 300 l w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich polegające na
dostawie elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na biomasę – pellet
wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się jeden typ instalacji kotłów na biomasę – pellet w ilości:
Zestaw I: kocioł na biomasę – pellet o mocy cieplnej minimum 20,00 kW wraz z zasobnikiem buforowym C.W.U.
o pojemności minimalnej 300 l, w ilości 85 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części D zawarty jest w Dokumentacji technicznej – Kotły na
biomasę – pellet, która stanowi załącznik nr 8D do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (sprawność użytkowa kotła na biomasę – pellet dla klasy 5 –
musi być wyższa niż 88 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na
pompę ciepła. / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
— dla części A – 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100);
— dla części B – 220 000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100);
— dla części C – 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100);
— dla części D – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).
Uwaga: Wykonawca winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
środków finansowych lub zdolności kredytowej łącznie dla tylu części na które składał będzie ofertę.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zdolność techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:
Dla części A
— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 75
zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 225 kW i łącznej wartości nie mniejszej niż 900
000 PLN brutto.
Dla części B
— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 20
zestawów instalacji solarnych o łącznej mocy minimum 35 kW i łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN
brutto.
Dla części C
— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 20
kpl. powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy minimum 40 kW i
łącznej wartości nie mniejszej niż 120 000 PLN brutto.
Dla Części D
— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 20
kpl kotłów na biomasę o sumarycznej mocy minimum 400 kW i łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN
brutto.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca winien wykazać spełnienie ww.
warunków udziału w postępowaniu łącznie dla tylu części, na które Wykonawca składa ofertę.
2. Zdolność zawodowa: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia – zostały opisane w pkt 1.2.2.2 SIWZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w
art. 94 ust. 1 i 2 Pzp zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ.
3. Zamawiający nie może zawrzeć umowy w przypadkach określonych w art. 183 ustawy Pzp.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
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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: 07/02/2020
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: 06/04/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie podmiotu trzeciego, któremu powierzono działania w imieniu Zamawiającego
na podstawie art. 15 ust. 2–4 Pzp, tj. LGD „Korona Sądecka”, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, POLSKA, woj.
małopolskie w dniu: 7.2.2020 r. o godz. 10:30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni jest Pan Marcin Bulanda, email:
stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 

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:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) dla Części A – 48 000 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych i 00/100);
2) dla Części B – 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100);
3) dla Części C – 6 700 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych i 00/100)
4) dla Części C – 16 000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100).

mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
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2. Pozostałe warunki dotyczące wadium – opisane zostały w SIWZ.
3. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % łącznej wartości brutto zamówienia dla poszczególnych części podanej w
Formularzu oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Pozostałe warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – opisane zostały w SIWZ.
5. Do oferty należy załączyć Formularze cenowe dla tych części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca
składa ofertę, o treści zgodnej z wzorami określonymi odpowiednio w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do SIWZ
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
6. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga: Niedopuszczalne jest przesyłanie formularza JEDZ pocztą
elektroniczną.
7. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być odpowiednio:
podpisane albo potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy albo innych podmiotów, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich
przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
8. Dodatkowe techniczne Wymagania Zamawiającego, które muszą spełnić Wykonawcy składający ofertę:
8.1. Oferowane urządzenia muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:
1) Cześć A – Instalacje fotowoltaiczne:
a) muszą posiadać certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub
z normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy
Pzp,
b) muszą spełniać przez instalację parametry zawarte w Dokumentacji technicznej Załącznik nr 8A do SIWZ.
2) Cześć B – Kolektory słoneczne:
a) muszą posiadać certyfikat Solar Keymark (lub równoważny), wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
b) muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN
12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą,
c) muszą spełniać parametry zawarte w Dokumentacji technicznej Załącznik nr 8B do
SIWZ.
3) Cześć C – Pompy ciepła C.W.U. muszą spełniać parametry zawarte w Dokumentacji technicznej zamówienia
stanowiącej Załącznik nr 8 C do SIWZ.
4) Cześć D – Kotły na biomasę – pellet muszą posiadać certyfikat oraz raport badań potwierdzający zgodność
kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną), klasa nie niższa niż 5 oraz spełniają wymagania
ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu
Komisji (UE) 2015/1189 lub w Rozporządzeniu 2015/1185 wydaną przez jednostkę oceniającą zgodność,
zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa.
10. Na podstawie art. 15 ust. 2–4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz.1843) /Pzp/ LGD „Korona Sądecka” ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, POLSKA, wpisany
do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299101 jest upoważnione przez
Zamawiających jako podmiot trzeci do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii
na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na części”.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2019
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