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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
GMINA STARY TARG
062518955
ul. Główna 20
STARY TARG
82-410
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Przytuła
Tel.: +48 556405050
E-mail: kosztorysy@gmionastarytarg.pl
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminastarytarg.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://gminastarytarg.ezamawiajacy.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gminastarytarg.ezamawiajacy.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://gminastarytarg.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gminastarytarg.ezamawiajacy.pl

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:
Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ
Numer referencyjny: RG.I.271.3.2019.GP

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Część 1 - dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę, fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.w.u.,
kolektorów słonecznych na terenie Gminy Stary Targ.
Część 2 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotła na biomasę na terenie Gminy Lubichowo

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 956 500.00 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę, fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.w.u., kolektorów
słonecznych na terenie Gminy Stary Targ
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
45330000
45331000
09331200
45300000
45332400
45331100
45331110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Lubichowo i Stary Targ

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1A - Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Stary Targ
Część 1B - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stary Targ
Część 1C - Dostawa i montaż zestawów solarnych do podgrzewania c.w.u. w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Stary Targ
Część 1D - Dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła c.w.u. na terenie Gminy Stary Targ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/09/2019
Koniec: 20/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.10.03.01.01-22-0147/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotła na biomasę na terenie Gminy Lubichowo
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
45330000
45331000
09331200
45300000
45332400
45331100
45331110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Lubichowo i Stary Targ

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2A - Dostawa i montaż kotła na biomasę dla budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy
Lubichowo
Część 2B- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubichowo

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/09/2019
Koniec: 20/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.10.03.01.01-22-0147/16

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 szczególnych wymagań w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie niniejszego warunku, odpowiednio do części zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia musi wykazać, że:
a) dotyczy części 1 zamówienia:
wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych, w ilości minimum 50 instalacji kolektorów słonecznych w ramach jednej dostawy,
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, – min. 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych.
wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych, w ilości minimum 50 instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej dostawy,
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – min. 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w
kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych.
wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie wraz z montażem pomp ciepła do c.w.u. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
w ilości minimum 5 pomp ciepła w ramach jednej dostawy.
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – min. 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych.
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wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych, w ilości minimum 20 szt. kotłów centralnego ogrzewania w ramach jednej
dostawy.
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – min. 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych.
b) dotyczy części 2 zamówienia:
wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
w ilości minimum 2 instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej dostawy, gdzie jedna z instalacji była o mocy
minimum 39 kW.
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – min. 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w
kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych.
wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie wraz z montażem kotłów centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej, o
mocy minimalnej 80 kW.
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, min. 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę minimum 1 000 000,00
PLN (słownie złotych: milion, zero groszy) – kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem
umowy

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
wstępne ogłoszenie o zamówieniu

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
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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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 133-326204

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Gminy Stary Targ, ul. Główna 20; 82-410 Stary Targ pok. 3A

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy PZP

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2019

