Ogłoszenie nr 2021/BZP 00159197/01 z dnia 2021-08-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody w gminie Niedrzwica Duża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060547163
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bełżycka, 77
1.5.2.) Miejscowość: Niedrzwica Duża
1.5.3.) Kod pocztowy: 24-220
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@pknalecz.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pknalecz.eu/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody w gminie Niedrzwica Duża
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53653d5b-050d-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00159197/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-25 09:17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00136545/01/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na SUW
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa:
4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu oraz (za wyjątkiem składania
ofert) poczty elektronicznej adres email Zamawiającego info@pknalecz.eu.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap
(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
3. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows,
Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 2) format
danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 4) integracja z systemem ePUAP jest
wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj
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Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja
o dacie doręczenia.
4. System miniPortal dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1)Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
2)Mozilla Firefox od wersji 15,
3)Google Chrome od wersji 20,
4)Microsoft Edge.
5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
7.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania
wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
(za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania, o którym mowa w ust. 7).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email info@pknalecz.eu.
10. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 9 adres email.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
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4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej on-grid o
mocy 31,60 kWp na terenie SUW Niedrzwica Duża, adres inwestycji: ul. Bełżycka 7, Niedrzwica
Duża, dz. nr 828.
2.Część nr 1 zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie podłoża gruntowego i posadowienie płyt betonowych,
2) wykonanie konstrukcji wsporczej dla 32 modułów fotowoltaicznych na gruncie i dla 48
modułów fotowoltaicznych na dachu skośnym,
3) montaż modułów fotowoltaicznych,
4) montaż optymalizatorów mocy,
5) wykonanie przejść przez przegrody (strop, ściany) dla kabli i przewodów oraz ich
zabezpieczenie,
6) wykonanie tras dla okablowania DC z rur karbowanych odpornych na działanie
promieniowania UV,
7) wykonanie tras dla okablowania AC w budynku - listwy/rurki elektroinstalacyjne,
8) wykonanie wykopów dla kabli elektroenergetycznych,
9) ułożenie rur osłonowych i przepustów,
10) ułożenie okablowania DC,
11) ułożenie okablowania AC,
12) wykonanie uziemień,
13) weryfikacja stanu uziemienia i ewentualne uzupełnienie o dodatkowy uziom pogrążany w
celu uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia,
14) zasypanie wykopów kablowych,
15) wykonanie połączeń wyrównawczych,
16) modernizacja istniejącej tablicy rozdzielczej budynku,
17) montaż inwerterów,
18) montaż rozdzielnic RDC i RAC z zabezpieczeniami zwarciowymi i przepięciowymi dla
obwodów DC i AC,
19) zarobienie końców kabli, montaż końcówek kablowych, złączek MC4 itp. oraz podłączenie
kabli do urządzeń,
20) przeprowadzenie niezbędnych regulacji, ekspertyz, pomiarów, testów pozwalających na
uruchomienie i eksploatację systemu fotowoltaicznego,
21) przyłączenie instalacji do sieci energetycznych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i
uzyskaniem wymaganych pozwoleń w imieniu właściciela obiektu,
22) konfiguracja połączenia sieciowego w celu zapewnienia możliwości wglądu w stan instalacji
fotowoltaicznej za pośrednictwem sieci Internet,
23) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dostarczenie
instrukcji obsługi urządzeń, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji
urządzeń, dostarczenie kompletu dokumentów do złożenia do operatora systemu dystrybucji
celem zgłoszenia włączenia instalacji do zawodowej sieci energetycznej,
24) przeszkolenie użytkowników w zakresie podstawowej obsługi i bieżącej eksploatacji,
25) inne elementy ujęte w załączniku nr 12a do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 9a do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertę
najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: menu falownika fotowoltaicznego
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
2021-08-25 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00159197/01 z dnia 2021-08-25

użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: sprawność modułu fotowoltaicznego liczona od powierzchni brutto
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do usunięcia awarii/usterek/wad
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej on-grid o
mocy 34,08kWp na terenie SUW Niedrzwica Kościelna, adres inwestycji: ul. Lipowa 36 ,
Niedrzwica Kościelna, gm. Niedrzwica Duża, dz. nr 145/4.
2. Część nr 2 zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie konstrukcji wsporczej dla 96 modułów fotowoltaicznych na gruncie,
2) montaż modułów fotowoltaicznych,
3) montaż optymalizatorów mocy,
4) wykonanie przejść przez przegrody (strop, ściany) dla kabli i przewodów oraz ich
zabezpieczenie,
5) wykonanie tras dla okablowania DC z rur karbowanych odpornych na działanie
promieniowania UV,
6) wykonanie tras dla okablowania AC w budynku - listwy/rurki elektroinstalacyjne,
7) wykonanie wykopów dla kabli elektroenergetycznych,
8) ułożenie rur osłonowych i przepustów,
9) ułożenie okablowania DC,
10) ułożenie okablowania AC,
11) wykonanie uziemień,
12) weryfikacja stanu uziemienia i ewentualne uzupełnienie o dodatkowy uziom pogrążany w
celu uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia,
13) zasypanie wykopów kablowych,
14) wykonanie połączeń wyrównawczych,
15) modernizacja istniejącej tablicy rozdzielczej budynku,
16) montaż inwerterów,
17) montaż rozdzielnic RDC i RAC z zabezpieczeniami zwarciowymi i przepięciowymi dla
obwodów DC i AC,
18) zarobienie końców kabli, montaż końcówek kablowych, złączek MC4 itp. oraz podłączenie
kabli do urządzeń,
19) przeprowadzenie niezbędnych regulacji, ekspertyz, pomiarów, testów pozwalających na
uruchomienie i eksploatację systemu fotowoltaicznego,
20) przyłączenie instalacji do sieci energetycznych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i
uzyskaniem wymaganych pozwoleń w imieniu właściciela obiektu,
21) konfiguracja połączenia sieciowego w celu zapewnienia możliwości wglądu w stan instalacji
fotowoltaicznej za pośrednictwem sieci Internet,
22) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dostarczenie
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instrukcji obsługi urządzeń, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji
urządzeń, dostarczenie kompletu dokumentów do złożenia do operatora systemu dystrybucji
celem zgłoszenia włączenia instalacji do zawodowej sieci energetycznej,
23) przeszkolenie użytkowników w zakresie podstawowej obsługi i bieżącej eksploatacji,
24) inne elementy ujęte w załączniku nr 12b do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 9b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertę
najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: menu falownika fotowoltaicznego
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: sprawność modułu fotowoltaicznego liczona od powierzchni brutto
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do usunięcia awarii/usterek/wad
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej on-grid o
mocy 21,30kWp na terenie SUW Marianka, adres inwestycji: Marianka 47, gm. Niedrzwica Duża,
dz. nr 375/1.
2. Część nr 3 zamówienia obejmuje w szczególności:
1) demontaż 6 szt. słupów oświetleniowych,
2) wykonanie konstrukcji wsporczej dla 60 modułów fotowoltaicznych na gruncie,
3) montaż modułów fotowoltaicznych,
4) montaż optymalizatorów mocy,
5) wykonanie przejść przez przegrody (strop, ściany) dla kabli i przewodów oraz ich
zabezpieczenie,
6) wykonanie tras dla okablowania DC z rur karbowanych odpornych na działanie
promieniowania UV,
7) wykonanie tras dla okablowania AC w budynku - listwy/rurki elektroinstalacyjne,
8) wykonanie wykopów dla kabli elektroenergetycznych,
9) ułożenie rur osłonowych i przepustów,
10) ułożenie okablowania DC,
11) ułożenie okablowania AC,
12) wykonanie uziemień,
13) weryfikacja stanu uziemienia i ewentualne uzupełnienie o dodatkowy uziom pogrążany w
celu uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia,
14) zasypanie wykopów kablowych,
15) wykonanie połączeń wyrównawczych,
16) modernizacja istniejącej tablicy rozdzielczej budynku,
17) montaż inwertera,
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18) montaż rozdzielnic RDC i RAC z zabezpieczeniami zwarciowymi i przepięciowymi dla
obwodów DC i AC,
19) zarobienie końców kabli, montaż końcówek kablowych, złączek MC4 itp. oraz podłączenie
kabli do urządzeń,
20) przeprowadzenie niezbędnych regulacji, ekspertyz, pomiarów, testów pozwalających na
uruchomienie i eksploatację systemu fotowoltaicznego,
21) przyłączenie instalacji do sieci energetycznych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i
uzyskaniem wymaganych pozwoleń w imieniu właściciela obiektu,
22) konfiguracja połączenia sieciowego w celu zapewnienia możliwości wglądu w stan instalacji
fotowoltaicznej za pośrednictwem sieci Internet,
23) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dostarczenie
instrukcji obsługi urządzeń, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji
urządzeń, dostarczenie kompletu dokumentów do złożenia do operatora systemu dystrybucji
celem zgłoszenia włączenia instalacji do zawodowej sieci energetycznej,
24) przeszkolenie użytkowników w zakresie podstawowej obsługi i bieżącej eksploatacji,
25) inne elementy ujęte w załączniku nr 12c do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 9c do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertę
najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
2021-08-25 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00159197/01 z dnia 2021-08-25

Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: menu falownika fotowoltaicznego
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: sprawność modułu fotowoltaicznego liczona od powierzchni brutto
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do usunięcia awarii/usterek/wad
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący doświadczenia tj. wykonania należycie, w okresie ostatnich 5 lat
(liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
 w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia - co najmniej 1 zadania polegającego
na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25 kWp.
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Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na
podstawie jednej umowy.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane
zamówienia w formule dostaw z montażem, a nie w formule robót budowlanych.
 w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia - co najmniej 1 zadania polegającego
na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 30 kWp.
Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na
podstawie jednej umowy.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane
zamówienia w formule dostaw z montażem, a nie w formule robót budowlanych.
 w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia - co najmniej 1 zadania polegającego
na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kWp.
Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na
podstawie jednej umowy.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane
zamówienia w formule dostaw z montażem, a nie w formule robót budowlanych.
b) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.
warunek dotyczący (w przypadku składania oferty na część nr 1, część nr 2 lub część nr 3
zamówienia) dysponowania osobą, wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń.
Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny
posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
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opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności,
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp (załączniku nr 2 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 4 ustawy Pzp (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
f) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale
VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-e SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
g) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b-e SWZ
dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ)
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt 4
lit. a SWZ odpowiednio tiret pierwszy (dotyczy części nr 1 zamówienia), tiret drugi (dotyczy części nr 2
zamówienia), tiret trzeci (dotyczy części nr 3 zamówienia), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
(liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale
VII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do
SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2) wadium - jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej,
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, przy czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
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5) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale VIII ust. 1 SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców,
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, z
którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy,
7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium:
1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia - w wysokości 2 000,00 zł (słownie:
dwa tysiące 00/100 złotych),
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia - w wysokości 2 200,00 zł (słownie:
dwa tysiące dwieście 00/100 złotych),
3) w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia - w wysokości 1 500,00 zł (słownie:
jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych),
które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 75 8687 0009 2001 0007 7783 0001. W tytule przelewu należy wpisać: wadium
– część/części nr ….. zamówienia o nr ZP.1.2021.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.
do 09.09.2021 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
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poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-e SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jak im każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian i warunki ich wprowadzenia określa § 26 wzorów umów stanowiących
załączniki nr 9a, 9b i 9c do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-09 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-08

2021-08-25 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

