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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Gmina Jeżowe
Jeżowe 136A
Jeżowe
37-430
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Bujak
Tel.:  +48 158794304
E-mail: przetargi@jezowe.pl 
Faks:  +48 158794342
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jezowe.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe
Numer referencyjny: ZP.271.16.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przewiduje się montaż mikro instalacji OZE - paneli fotowoltaicznych na budynkach.
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed montażem
urządzeń uzgodnić szczegóły na roboczo z Inwestorem. Wykonać pomiary kontrolne instalacji oraz
dokumentację powykonawczą. Inwestorowi przekazać komplet dokumentów potrzebnych do przyłączenia
mikroinstalacji zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja SA.

mailto:przetargi@jezowe.pl
www.jezowe.pl
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Rysunki wykonawcze. Schematy instalacji.
Panel fotowoltaiczny pokryty od strony frontowej szkłem hartowanym z powłoką antyrefleksyjną (EN 12150),
strona tylna: biała folia; obramowanie: aluminium anodowane srebrne. Panel fotowoltaiczny musi posiadać
certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą: PN-EN 61215 lub
PN-EN 61646 lub normami równoważnymi. Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 748 788.48 PLN / Najdroższa oferta: 997 865.81 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45312310
45261215
09331200
45231000
45300000
45315700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jeżowe

II.2.4) Opis zamówienia:
Przewiduje się montaż mikro instalacji OZE - paneli fotowoltaicznych na budynkach: Zespołu Szkół w Starym
Narcie przy ul.Stary Nart 57b o sumie zainstalowanej mocy 26 kW; Zespołu Szkół w Cholewianej Górze przy ul.
Młynarze 23 o sumie zainstalowanej mocy 20,8 kW; Publicznego Gimnazjum w Jeżowem w Jeżowem 580a o
sumie zainstalowanej mocy 26 kW;
Zespołu Szkół Jeżowe Centrum w Jeżowem 135 o sumie zainstalowanej mocy 13,52 kW; Zespołu Szkół
Jeżowe Centrum na budynku Przedszkola w Jeżowem 135 o sumie zainstalowanej mocy 8,32 kW; Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralne w Jeżowem 813d o sumie zainstalowanej mocy 20,8 kW;
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Podgórze w Jeżowem Podgórze 416 o sumie zainstalowanej mocy
15,6kW; Zespołu Szkół w Groblach w Groblach 37 o sumie zainstalowanej mocy 20,8 kW; Urzędu Gminy w
Jeżowem w Jeżowem 136a o sumie zainstalowanej mocy 6,76 kW;
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie w Nowym Narcie 41 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW;
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cholewianej Górze przy ul. Młynarze 27 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW;
Klubu Sportowego Sójkowa w Sójkowej 33 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW; Świetlicy wiejskiej Jeżowe
Błądki w Jeżowem 688 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW; Klubu Sportowego Sparta Jeżowe w Jeżowem
608a o sumie zainstalowanej mocy 9,36 kW;
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie w Jacie 33a o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW.
Panel fotowoltaiczny pokryty od strony frontowej szkłem hartowanym z powłoką antyrefleksyjną (EN 12150),
strona tylna: biała folia; obramowanie: aluminium anodowane srebrne. Panel fotowoltaiczny musi posiadać
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certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą: PN-EN 61215 lub
PN-EN 61646 lub normami równoważnymi. Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.
Minimalnie 12 lat gwarancji na produkt. Liniowa wartość spadku mocy, po okresie 20 lat od produkcji - 80%
mocy nominalnej panelu.
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed montażem
urządzeń uzgodnić szczegóły na roboczo z Inwestorem. Wykonać pomiary kontrolne instalacji oraz
dokumentację powykonawczą. Inwestorowi przekazać komplet dokumentów potrzebnych do przyłączenia
mikroinstalacji zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja SA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Rysunki wykonawcze. Schematy instalacji.
W celu sporządzenia oferty w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów zawartych w Załącznikach 5
do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a gdy takich brak – do zapisów w Załączniku nr 8 do SIWZ – Rysunki
wykonawcze. Schematy instalacji oraz STWiOR

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na panele fotowoltaiczne. / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.03.01.00-18-0392/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN. Kryteria oceny ofert:
1) cena (C) – 60 %
2) wydłużenie gwarancja na panele fotowoltaiczne (G) – 40 %

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 133-302478

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302478-2018:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
11/12/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PVTEC Polska Sp. z o.o.
Ostrów 49A
Wierzchosławice
33-122
Polska
Tel.:  +48 146752091
E-mail: office@pvtec.com.pl 
Kod NUTS: PL824
Adres internetowy: http://pvtec.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 825 574.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
— art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,
— art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
II. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). JEDZ należy przesłać na adres
email:przetargi@jezowe.pl  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.
W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi
na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Zamawiający dopuszcza w
szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 9.1 i 9.7 SIWZ.
III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów

mailto:office@pvtec.com.pl
http://pvtec.com.pl
mailto:przetargi@jezowe.pl
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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 realizacji zamówienia.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2) ustawy Pzp:
1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej
wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego:
a) złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:
— przedmiotu,
— daty wykonania,
— podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane.
b) załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje,
— 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.
2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności,
b) podać informację o podstawie do dysponowania osobami ujętymi w wykazie.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda,
aby wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
a) opis oferowanych Instalacji potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ,
b) opis oferowanych wszystkich urządzeń, z podaniem ich kart katalogowych, potwierdzający wymagania
Zamawiającego określone w SIWZ;

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.
4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu a także odwołanie dotyczące treści SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) 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.
8. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności:
a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp;
b) określać żądanie odwołującego;
c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, a by 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2018


