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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272685-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Krotoszyn: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 120-272685
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
Krotoszyn
63-700
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wójcik, Marzena Kurek, Iwona Poczta
Tel.: +48 627227454
E-mail: zp@um.krotoszyn.pl
Faks: +48 625940501
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.krotoszyn.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.krotoszyn.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszy
Numer referencyjny: IR.271.27.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na
terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
Zakres zamówienia:
Łącznie planowane jest wybudowanie 498 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię
słoneczną) w lokalizacjach na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn (dopuszcza się możliwość montażu instalacji
fotowoltaicznej i solarnej na jednej nieruchomości mieszkańca) o łącznej mocy minimum 1,97532 MW (1975,32
kW). Łączna moc instalacji nie może przekroczyć 2 MW, zatem moc instalacji fotowoltaicznych łącznie nie może
przekroczyć 1314,36 kWp, natomiast moc kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 685,64 kW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ.
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 i montaż instalacji fotowoltaicznych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000
45261215
44112410
45000000
45300000
45310000
45315100
45315700
45315600
45315300
45400000
51112000
71200000
71300000
71314100
71321000
71323100
71326000
71330000
71334000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Miasta i Gminy Krotoszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakres obejmuje: zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawę i montaż wraz z
wykonaniem wszelkich niezbędnych robót, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci
OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w
zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne
wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 349
indywidualnych gospodarstwach domowych.
Instalacje o łącznej mocy minimalnej 1314,36 kWp (0,131436 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn – łącznie 349 obiektów:
a. o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów – 21 szt. instalacji
b. o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów – 137 szt. instalacji
c. o mocy 4,32 kWp, 16 szt. modułów – 191 szt. instalacji.
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
Koniec: 20/12/2018
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: RPWP.03.01.01-30-0093/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Każda składana oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości:
60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy PLN).
Kryteria oceny ofert:
1/. cena - 60 %
2/. Okres gwarancji na moduł fotowoltaiczny - 20 %
3/. Okres rękojmi na wykonane prace montażowe - 20 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000
45261215
44112410
45000000
45300000
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45310000
45315100
45315700
45315600
45315300
45400000
51112000
71200000
71300000
71314100
71321000
71323100
71326000
71330000
71334000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Miasta i Gminy Krotoszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obejmuje: zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawę i montaż wraz z wykonaniem
wszelkich niezbędnych robót, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, przeprowadzenie instruktażu dla
użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.
Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na
potrzeby socjalno-bytowe w 149 indywidualnych gospodarstwach domowych.
Instalacje o łącznej mocy minimalnej 660,96 kW (0,66096 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach
prywatnych, należących do mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn – łącznie 149 obiektów:
a. o mocy 3,24 kW, 2 szt. kolektorów słonecznych płaskich, pojemność zasobnika 250l
— 58 szt. instalacji.
b. o mocy 4,86 kW, 3 szt. kolektorów słonecznych płaskich, pojemność zasobnika 300l
— 72 szt. instalacji.
c. o mocy 6,48 kW, 4 szt. kolektorów słonecznych płaskich, pojemność zasobnika 400l
— 19 szt. instalacji.

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
Koniec: 20/12/2018
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
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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: RPWP.03.01.01-30-0093/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Każda składana oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości:
20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN).
Kryteria oceny ofert:
1/. cena - 60 %
2/. Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego - 20 %
3/. Okres rękojmi na wykonane prace montażowe - 20 %
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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 warunków w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:
Cz. 1 zad - minimum 500 000,00 PLN.
Cz.2 zad. - minimum 200 000,00 PLN.
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę:
Cz. 1 zad - minimum 1.000 000,00 PLN.
Cz. 2 zad - minimum 400 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego
2) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Szczegółowo opisano w dokumentach zamówienia (SIWZ). Skrócony opis poniżej.
Doświadczenie
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał:
Cz.1 zad: min. 3 dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00
PLN brutto każda

26/06/2018
S120
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 10

Dz.U./S S120
26/06/2018
272685-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 10

Cz.2 zad: min. 3 dostawy wraz z montażem instalacji kolektorów slonecznych o wartości nie mniejszej niż 50
000,00 PLN brutto każda,
Wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie
lub
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał:
Cz.1 zad: min. 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji
fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda,
Cz. 2 zad. min. 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji
kolektorów słonecznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto każda
Wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.
Uwaga: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem także jeżeli realizował zamówienie w formule robót
budowlanych.
Potencjał kadrowy
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
Cz.1 zad.
a) projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (uprawnienia do projektowania w w/w specjalności bez ograniczeń w zakresie objętym
przedmiotowym przedsięwzięciem), posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych min. 25 instalacji
fotowoltaicznych,
b) projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia do projektowania w w/w specjalności
bez ograniczeń w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem),
c) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności bez
ograniczeń w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem) która pełniła funkcję kierownika budowy,
robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,
d) kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w w/w specjalności bez ograniczeń w zakresie objętym przedmiotowym
przedsięwzięciem),
Cz.2 zad.
a) projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia do projektowania w w/w specjalności bez
ograniczeń w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem), posiadająca doświadczenie w postaci
zaprojektowanych minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,
b) projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia do projektowania w w/w specjalności
bez ograniczeń w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem),
c) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w w/w specjalności bez ograniczeń w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem),
która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania
minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,
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d) kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w w/w specjalności bez ograniczeń w zakresie objętym przedmiotowym
przedsięwzięciem),
Nie wymaga się zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy o pracę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełnienia warunku zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych należy złożyć następujące
dokumenty.
1) 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 rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie lub wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te
roboty zostały wykonane należycie a w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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,
Uwaga:W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Sposób rozliczeń określono w SIWZ.
2. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w PLN.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 6 % ceny całkowitej oferty.
4. Wykonawcy występujący wspólnie - wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania
wykonawców, a przed podpisaniem umowy - przedłożenie umowy konsorcjum, w które wykonawcy określą
m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron,
zakres robót do wykonania przez każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy.
Czas trwania umowy konsorcjum powinien być określony do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu
gwarancji za wykonane zamówienie.
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5.W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ w postaci elektronicznej oraz
dokumenty określone w pkt. 6 IDW, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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: 02/08/2018
Czas lokalny: 11:30

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: 02/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłataja 7, 63 - 700 Krotoszyn - sala nr 41.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

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:
1. Zastosowanie ma art. 24 aa Pzp
2. Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia /JEDZ/ w postaci elektronicznej. Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa JEDZ w postaci elektronicznej, także dla tych podmiotów
(dla każdego oddzielnie);
3. Wykonawcy są zobowiązani wykazać brak podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5
pkt 4 i 8 PZP- winni złożyć dokumenty szczegółowo opisane w SIWZ:
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1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
wykonawca powinien złożyć Karty katalogowe i inne dokumenty wymienione w OPZ.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych określono w 8.6 IDW.
6. Inne dokumenty które należy załączyć:
a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 PZP, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności/braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej.
b) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach art 22 a PZP przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów również dokumenty
wymienione powyżej w pkt. 2
7.Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla
potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego
kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
8. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
9. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 Dział. 3.1 Wytwarzanie
i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddział. 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.
10. Okoliczności zmiany umowy opisano w SIWZ.
11. Zamawiający wymaga aby wykonanie instalacji w 1 budynku mieszkalnym trwało nie dłużej niż 3 dni
robocze następujące po sobie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku na-ruszenia przez
Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warun-ków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiają-cego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Za-mawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony
prawnej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2018
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