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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55285-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzyce: Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
2018/S 025-055285

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
Polska
Tel.:  +48 158362075
E-mail: ug@gminagorzyce.pl 
Faks:  +48 158362209
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gorzyce.itl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY
ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GORZYCACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Gorzyce, msc. Gorzyce, ul. Odlewników 52.
Kod NUTS PL824

mailto:ug@gminagorzyce.pl
http://www.gorzyce.itl.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania
Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Budowa
instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach”
współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia
3.1. Rozwój OZE.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 instalacji fotowoltaicznych dla Stacji Uzdatniania Wody
oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) instalacja o mocy 39,9 kWp – 2 szt. (na terenie Stacji Uzdatniania Wody na działkach o numerach: 1744/6,
1999/2, 2000/2 zlokalizowanych w Gorzycach; obręb geodezyjny 002)
2) instalacja o mocy 120 kWp – 1 szt. (na terenie Oczyszczalni Ścieków na działkach o numerach: 1743/530,
1743/608 zlokalizowanych w Gorzycach; obręb geodezyjny 002)
Realizacja zamówienia obejmuje:
1) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
2) montaż inwerterów,
3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej
energii do wymogów pracy z siecią OSD,
4) połączenie instalacji z uziomem,
5) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,
6) przygotowanie wniosków z załącznikami o przyłączenie instalacji fotowoltaicznych do sieci OSD,
7) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych
instalacji fotowoltaicznych,
8) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
9) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,
10) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),
11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ).
12) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
13) serwis uszkodzonych instalacji,
14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45232100, 45232200, 45314300, 45315300, 45315600, 45310000, 45315100, 45311100, 45317000, 09332000,
09331200, 45223200, 45315700, 45232221

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 .1. 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. Postępowanie
dotyczy zamówienia o wartości powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.4.2018. Zakończenie 30.9.2018

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN),
Które może być wnoszone w:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 .11. 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, numer konta: 25-9434-1012-2002-1050-0018-0001
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg pn. Nr
sprawy I-I.271.6.2018.
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty,
o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu
potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie.
W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni
Ścieków w Gorzycach”, nie otwierać przed 12.3.2018 r. godz. 09:10”. Dokument musi być złożony w pokoju nr 4
w Urzędzie Gminy Gorzyce, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 12.3.2018 r. do godz. 09:00.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 12.3.2018 r. do godz. 09:00
(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.
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8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
15. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą – w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale IX p.1.4, p.1.6
i p.1.7 SIWZ Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne (w szczególności dokumenty z rozdziału IX
p.1.5, p.1.11 i p.1.13 SIWZ)
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich
podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których
oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.
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III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy muszą znajdować
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Wykonawca spełni
warunek jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000 PLN.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.3.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) Jednej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych o mocy
instalacji co najmniej 120 kW i wartości wykonanej instalacji co najmniej 600 000 PLN brutto.
1.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenia do pełnienia funkcji podczas realizacji zadania tj.:
Dla części I:
a) Kierownik budowy – posiadający: wykształcenie wyższe; uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; doświadczenie jako kierownik budowy
zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na budynkach, o wartości
instalacji fotowoltaicznych co najmniej 600 000 PLN brutto.
b) Kierownik robót branży elektrycznej – posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych; doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót zadania polegającego na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanej na budynkach o wartości instalacji fotowoltaicznych co
najmniej 600 000 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga następujący/e dokument/y w odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale IX B pkt
1.3 ppkt 1.3.1 SIWZ:
a) wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech 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 zostały wykonane, (określonych w rozdziale IX B pkt 1.3 ppkt.
1.3.1 dla poszczególnych części SIWZ oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
Zamawiający wymaga następujący/e dokument/y w odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale IX B pkt
1.3 ppkt. 1.3.2 SIWZ:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego (określonych w rozdziale IX B ppkt.1.3.2 dla poszczególnych części SIWZ), a także
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zakresu wykonywanych przez nie czynności, wykazem doświadczenia, wykształcenia oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć kopię uprawnień i zaświadczenia o
przynależności do odpowiedniej izby inżynierów, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające spełnienie warunku
stawianego w SIWZ dla poszczególnych osób.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena ofertowa (brutto). Waga 60
2. Okres gwarancji za wady. Waga 10
3. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
I-I.271.6.2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.3.2018 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.3.2018 - 09:10
Miejscowość:
Remizia OSP Gorzyce – Sala posiedzeń Rady Gminy Gorzyce, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce, (obok budynku
Urzędu Gminy).
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Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE,
pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w
Gorzycach”

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezez Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.2.2018

http://www.uzp.gov.pl

