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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87508-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Turośń Kościelna: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 039-087508
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Turośn Kościelna
ul. Białostocka 5
Turośń Kościelna
18-106
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Dobrzyński
Tel.: +48 857158013
E-mail: kamil.dobrzynski@turosnkoscielna.pl
Faks: +48 857158001
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.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:
Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej
Numer referencyjny: BZP.271.3.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

25/02/2019
S39
https://ted.europa.eu/
TED

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

1/8

Dz.U./S S39
25/02/2019
87508-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/8

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Część pierwsza – Dostawa wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych
1) Nazwa i kody CPV:
45261215-4 – pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych,
09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem oraz montażem zestawów ogniw
fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na nieruchomościach stanowiących własność gminy
Turośń Kościelna tj:
A) Urząd Gminy w Turośni Kościelnej, nr działki 582/3 w obrębie geod. Turośń Kościelna
B) Hydrofornia w Pomigaczach, nr dziełek 248/1, 252/4, 252/3, 253/1 w obrębie geod. Pomigacze
C) Hydrofornia w Baciutach, nr działek 600/1, 600/4 w obrębie geod. Baciuty
Przedmiotem zamówienia są instalacje zestawów fotowoltaicznych o mocy:
— Urząd Gminy Turośń Kościelna – 27 kWp
— Hydrofornia w Pomigaczach – 40 kWp
— Hydrofornia w Baciutach – 30 kWp
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
— opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów fotowoltai...

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45261215
09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Turośń Kościelna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem oraz montażem zestawów ogniw
fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na nieruchomościach stanowiących własność gminy
Turośń Kościelna tj:
A) Urząd Gminy w Turośni Kościelnej, nr działki 582/3 w obrębie geod. Turośń Kościelna
B) Hydrofornia w Pomigaczach, nr dziełek 248/1, 252/4, 252/3, 253/1 w obrębie geod. Pomigacze
C) Hydrofornia w Baciutach, nr działek 600/1, 600/4 w obrębie geod. Baciuty
Przedmiotem zamówienia są instalacje zestawów fotowoltaicznych o mocy:
— Urząd Gminy Turośń Kościelna – 27 kWp
— Hydrofornia w Pomigaczach – 40 kWp
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— Hydrofornia w Baciutach – 30 kWp
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
— opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów
fotowoltaicznych,
— uzyskanie wymaganych przepisami zgłoszeń i itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących przedmiotu zamówienia,
— wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami, polegających na dostawie,
montażu i uruchomieniu mikroinstalacji OZE w istniejący system energetyczny w obiektach funkcjonalnych i
uruchomienie techniczne,
— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1A do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ.
W związku z tym, że Zamawiający wymaga aby instalacja ogniw fotowoltaicznych w zakresie lokalizacji na
działce nr geod. 582/3 w Turośni Kościelnej, umiejscowiona była na dachu oraz ścianie południowej budynku
Urzędu Gminy – konieczne jest wykonanie robót związanych z budową pochylni dla niepełnosprawnych oraz
remontem elewacji ściany południowej budynku. Mając na uwadze, iż prace te nie wchodzą w zakres umowy
o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim – Wykonawca wycenia prace te w wydzielonej w
formularzu ofertowym pozycji. Zakres tych robót został szczegółowo opisany w projekcie stanowiącym część
załącznika nr 1A do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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:
Przedmiotowe zamówienie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0476/17-00, nr
projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0476/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

II.2)

Opis

25/02/2019
S39
https://ted.europa.eu/
TED

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

3/8

Dz.U./S S39
25/02/2019
87508-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/8

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem pomp ciepła
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110
45231110
45332200
45331100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Turośń Kościelna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej
stanowiących własność gminy Turośń Kościelna tj.:
A) Świetlica wiejska w Pomigaczach, nr działki 331/2
B) Świetlica wiejska w Zalesianach, nr działki 133
C) Świetlica wiejska w Zawadach, nr działki 93/4
D) Świetlica wiejska w Baciutach, nr działki 439/2
E) Świetlica wiejska w Topilcu, nr działki 159
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
— opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów pomp
ciepła,
— uzyskanie wymaganych przepisami zgłoszeń i itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących przedmiotu zamówienia,
— wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami, polegających na dostawie,
montażu i uruchomieniu instalacji pomp ciepła,
— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1B do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ.
Zamawiający żąda minimalnego (gwarancja Wykonawcy) 36-miesięcznego okresu gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/06/2019
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiotowe zamówienie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0476/17-00, nr
projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0476/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

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 określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— I część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem ogniw
fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda
dostawa/ oraz wykaże, że dostawy te zostały wykonane należycie,
— II część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem pomp ciepła o
wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ oraz wykaże,
że dostawy te zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I część
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 3 dostawach wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych
o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
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oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
II część
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, polegających na co najmniej 3 dostawach wraz z montażem pomp ciepła o wartości
nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) /każda dostawa/ wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Załącznik
nr 6 do SIWZ
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź 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 bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie określonym we wzorze 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

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: 29/03/2019
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)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń, POLSKA, Kościelna sala konferencyjna

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) –
odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach
określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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6) Na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
2) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 6-7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2019
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