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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526599-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lipce Reymontowskie: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2017/S 250-526599
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24
Lipce Reymontowskie
96-127
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Choińska
Tel.: +48 468316166
E-mail: katarzyna.choinska@lipcereymontowskie.pl
Faks: +48 468316268
Kod NUTS: PL715
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lipcereymontowskie.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.lipcereymontowskie.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:
Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł
energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej.
Numer referencyjny: RGPiK.271.21.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
09331100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 220 instalacji kolektorów
słonecznych na prywatnych obiektach mieszkalnych w miejscach i na zasadach opisanych w programie
funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego gminy
Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i
użyteczności publicznej”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
45310000
45000000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Lipce Reymontowskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)zaprojektowanie instalacji solarnych o dwóch standardowych mocach: 2,324 kW
(2 kolektory próżniowe) i 3,486 kW (3 kolektory próżniowe), w tym:
a)107 instalacji o mocy 2,324 kW (2 kolektory próżniowe) z zasobnikiem 243 litrowym,
b)113 instalacji o mocy 3,486 kW (3 kolektory próżniowe) z zasobnikiem 368 litrowym,
2)dostarczenie urządzeń i materiałów na teren prowadzenia robót, niezbędnych do wykonania instalacji
kolektorów słonecznych,
3)wykonanie kompletnych instalacji kolektorów słonecznych,
4)opracowanie odrębnie dla każdej instalacji szczegółowej instrukcji obsługi instalacji (zawierającej m.in.
zalecenia bieżącej konserwacji) i przekazanie jej użytkownikowi (właścicielowi nieruchomości) oraz uzyskanie
pisemnego oświadczenia o otrzymaniu instrukcji przez użytkownika (właściciela nieruchomości),
5)przeprowadzenie szkolenia użytkowników (właścicieli nieruchomości) instalacji w zakresie eksploatacji
i obsługi wykonanych instalacji, sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie
oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu, oświadczenia muszą być podpisane przez szkolącego
I użytkownika (właściciela nieruchomości),
6)oświadczenia, o których mowa w pkt 3) i 4) muszą zostać dołączone do dokumentacji powykonawczej,
7)dokonanie wymiany glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych na zakończenie okresu gwarancyjnego –
nie wcześniej niż po 4 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
8)udzielenie gwarancji jakości, wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i przeglądów
gwarancyjnych na żądanie oraz świadczenie bezpłatnych usług serwisowych (usuwanie usterek) w okresie
obowiązywania gwarancji.
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9)Zamawiający wymaga, żeby minimalny deklarowany okres gwarancji jakości obejmującej całość przedmiotu
zamówienia, wynosił 5 lat licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
10)Zamawiający wymaga, aby okresowy przegląd gwarancyjny wykonanych instalacji solarnych, o którym
mowa w ppkt 8, Wykonawca dokonywał bezpłatnie jeden raz w roku w całym okresie udzielonej przez siebie
gwarancji.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 9 do SIWZ – Program funkcjonalnoużytkowy. Wszystkie roboty nie wyszczególnione w SIWZ i PFU, a związane z montażem instalacji leżą po
stronie Wykonawcy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwaramcja jakości na wykonany przedmiot zamówienia / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/11/2018
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: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III, IV i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

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:
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału
W postępowaniu.
5.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
5.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
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6.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
6.2.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24
ust. 5 ustawy PZP.
7.1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1)nie podlega wykluczeniu,
2)spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 .1. 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem „ lub „JEDZ” - wg załącznika nr 2 do SIWZ.
7.4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie wg załącznika
nr 3 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie w oryginale należy przesłać pocztą lub
doręczyć osobiście, bądź kurierem, w podanym powyżej terminie.
8.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
8.9.1.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom
Oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców,
9.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie
zgodnie z pkt 5.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2)Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt 7.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
3)oświadczenie o przynależności braku/ przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt
7.4 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
Uwaga: Dalsze wymagania wskazane są w Sekcji III.1.2) w części "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów.".
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.2.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
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a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000 PLN.,
b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2.000.000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy pkt III zawartego w Sekcji III.1.1):
4)zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 7.5
SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
a)w pkt 7.5.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku,
w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2. SIWZ,
b)dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.5.2. składa każdy z Wykonawców,
c)dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wskazuje/-ą potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.2.3.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1)w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu i dostawie wraz
z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowe w ilości co najmniej 150
instalacji (zestawów) – w ramach jednej umowy.
Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, jeżeli zrealizował wymagane zamówienia jako roboty
budowlane w formule „projektuj i buduj”.
2)dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego następującymi osobami,
posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:
a)projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 .9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez
tę izbę;
b)projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę;
c)projektant instalacji elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
I elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 .9. 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014,
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Poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na
zasadach określonych w ustawie z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę;
Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.3) w części "Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów".
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3):
d)kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 .9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278)
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, posiadająca certyfikat
instalatora OZE w zakresie instalowania kolektorów słonecznych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego;
e)kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 .9. 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie
z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji
projektanta z funkcją kierownika robót w ww. specjalnościach pod warunkiem spełnienia przez daną osobę
warunków wskazanych dla obu tych funkcji.
7.5.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.
7.5.1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale 5 niniejszej SIWZ:
1)wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub 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
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wg załącznika nr 5
do SIWZ);
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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 (wg załącznika
Nr 6 do SIWZ);
Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji VI.3) w cz. "Inf. dodat.".
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa o której mowa
w pkt. 1.
19.3.Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
Na podstawie art.144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych 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: 05/02/2018
Czas lokalny: 10:00

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)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce
Reymontowskie, pokój nr 5-sala posiedzeń.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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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:
Ciąg dalszy pkt. III zawartego w sekcji III.1.3):
3)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego,
4)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
7.5.2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)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 – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
3)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
4)oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 .1. 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
7.5.3.W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedstawienia:
1)dla kolektora słonecznego - certyfikat europejskiego znaku jakości SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności
z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2
lub PN-EN ISO 9806 (lub równoważną), wydany przez właściwą jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.
30b ustawy PZP,
2)dla podgrzewacza ciepłej wody użytkowej - dokumentacja techniczno-ruchowa.
7.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.8. SIWZ stosuje się odpowiednio.
7.10.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
7.5.2. 1) SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
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przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.8. SIWZ stosuje się
odpowiednio.
Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji VI.4.3) w części "Składanie odwołań".
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 884587801
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:
20.1.Każdemu Wykonawcy, 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.
Ciąg dalszy pkt. III zawartego w sekcji III.1.3):
7.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
7.12.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 7
SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
7.13.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.
7.14.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7.12 są sporządzone w języku obcym Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 130 000 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert.
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3.8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7)
ustawy PZP w wysokości do 30 % zamówienia podstawowego.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 5, 6 i 7.
Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: www.lipcereymontowskie.pl.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 884587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2017
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