
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przesiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Izbicy Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060749665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 29

1.5.2.) Miejscowość: Izbica

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-375

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 618 30 32, 500 540 803,

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gpgkizbica@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpgkizabica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego (Sp. z.o. o.)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność komunalna

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:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-973a87b5-9c64-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032378/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-14 11:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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

Czysta energia dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Izbicy

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
https://www.gpgkizbica.pl

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: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal, gpgkizbica@vp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.3.
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”.11.4. 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 oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert
oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko
na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być
ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych:− specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się
�o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,− integracja z
systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W
przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie
generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
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(UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest
zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących
przeglądarek internetowych:− Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,− Mozilla Firefox od wersji 15,−
Google Chrome od wersji 20.11.9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 11.10. Ofertę składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy
w ramach projektu „Czysta energia dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Izbicy” prowadzonym w trybie podstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.5) obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym �z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu
do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia �publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/F/02/21
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Gminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy w ramach projektu „Czysta energia
dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej �Sp. z o.o. w Izbicy”.4.2. Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną
przez Zamawiającego dokumentację techniczną 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych, w
tym:a) 1 zestaw o mocy min. 13,68 kWp na potrzeby ujęcia wody w Tarnogórze,b) 1 zestaw o
mocy min. 17,95 kWp na potrzeby ujęcia wody w Bobliwie,c) 1 zestaw o mocy min. 20,88 kWp
na potrzeby ujęcia wody w Wale,d) 1 zestaw o mocy min. 21 kWp na potrzeby Bazy GPGK
Izbica w Ostrzycy,e) 1 zestaw o mocy min. 24,78 kWp na potrzeby ujęcia wody w
Tarzymiechach,f) 1 zestaw o mocy min. 48,96 kWp na potrzeby oczyszczalni ścieków w Izbicy,2)
montaż paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienianym przez żadne obiekty w skali całego
roku, z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych z uwzględnieniem części
rysunkowej opracowania. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia paneli niezmienny dla
ekspozycji panela fotowoltaicznego w ciągu całego roku oraz ustawienie paneli możliwie w
kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -10° do
+10,3) montaż inwertera,4) montaż rozłącznika DC,5) montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach,6)
prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych,7) wykonanie wpięcia do instalacji
elektrycznej w rozdzielnicy budynku,8) montaż modułu kontrolno-pomiarowego i modułu
komunikacyjnego,9) uruchomienie inwertera,10) poinformowanie użytkownika o zasadach
bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku
polskim,11) wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią w oparciu o technologie
TIK.12) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym
załącznik Nr 2 do SWZ.4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty
jest w załączniku Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna, na którą składa się:− PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,68 kWp do produkcji energii
elektrycznej na potrzeby ujęcia wody w Tarnogórze,− PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY Instalacja fotowoltaiczna o mocy 17,95 kWp do produkcji energii elektrycznej
na potrzeby ujęcia wody w Bobliwie,− PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja
fotowoltaiczna o mocy 20,88 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby ujęcia wody w
Wale,− PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja fotowoltaiczna o mocy 21 kWp do
produkcji energii elektrycznej na potrzeby Bazy GPGK w Ostrzycy,− PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY Instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,78 kWp do produkcji energii elektrycznej
na potrzeby ujęcia wody w Tarzymiechach,− PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 48,96 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby
oczyszczalni ścieków w Izbicy,− Przedmiar - ujęcie wody w Tarnogórze,− Przedmiar - ujęcie
wody w Bobliwie,− Przedmiar - ujęcie wody w Wale,− Przedmiar - Baza GPGK w Ostrzycy,−
Przedmiar - ujęcie wody w Tarzymiechach,− Przedmiar - oczyszczalnia ścieków w Izbicy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 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

4.3.2.) 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

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

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: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe

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

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

Art. 109 ust. 1 pkt 5
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Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:6.1.1. zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.4. zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający
określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert �(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal
wykonuje) należycie: dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 3
instalacji – w ramach jednej lub wielu umów.UWAGA: Wykonawcy mogą wykazać się
doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót
budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

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:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem 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 lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych
środków dowodowych:a) karty katalogowe oferowanych modułów fotowoltaicznych podpisane
przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora
urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te
urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 8 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń
do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1,b) karty katalogowe oferowanych
inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do
reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje
potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 8 do SWZ
– „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 2,c)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032378/01 z dnia 2021-04-14

2021-04-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215,
IEC 61730, UL1703 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą
zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,d) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik
testów zgodności inwerterów z normami PN-EN 61000-3-2:2007, PN-EN 61000-3-3:2011, PN-
EN 50438 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie
z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki
dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, �w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub
sprawozdań z badań, o których mowa wyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod
warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu
zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w
sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.2. Postanowień pkt 1 nie stosuje się, jeżeli
przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami
określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy – do
wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla
oferty w SWZ i załącznikach). Uwaga: Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu
ofertowym �producenta oraz model oferowanych urządzeń (modułów i inwerterów
fotowoltaicznych). W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże producenta i modelu oferowanych
urządzeń Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.2) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.
4.8 SWZ;3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;4) Oświadczenie, o którym mowa w
pkt. 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4
SWZ (jeżeli dotyczy).6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby:a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego
reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru;b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika �z dokumentów, o
których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).
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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:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5000,00 PLN �(słownie zł:
pięć tysięcy złotych 00/100).12.2. Wadium może być wniesione 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.12.3. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:Bank Spółdzielczy IzbicaNr konta: 77 9610 0002 0000 1948 2007 0001z
adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP/F/02/21”12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.12.6. W
przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe �i płatne na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie �z obowiązującymi
przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule:
„od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty
wskazanej �w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach
zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.12.7. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy
Pzp.12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98
ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu �o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy �z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału �w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, o
którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, �z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka
cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki
oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika Nr 7 do SWZ. c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki
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dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

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:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych i
innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie
dostaw �i montażu instalacji:1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie
projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów
�(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności
dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;2) wystąpienia siły
wyższej w rozumieniu § 18 umowy, 3) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa
w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego
bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem
podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na
terytorium RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji
zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie
możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do
momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego,4) przedłużenie terminu
realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji
projektowej i powodujących konieczność wstrzymania prac lub konieczność ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania
utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 5) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym
mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron
niniejszej Umowy.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:1) zmiany w zakresie doboru poszczególnych
urządzeń wchodzących w skład zestawu instalacji wynikające z błędów w dokumentacji
wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania
należytej staranności zamawiającego;2) niezależnych od wykonawcy przeszkód
uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w
przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania
dostaw – pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej staranności i w momencie
uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. �W przypadku
opisanym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może dostarczyć �i zamontować inne
urządzenia (urządzenia zastępcze), które spełniają wymogi opisane w SWZ i załącznikach pod
warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności tych urządzeń w wymogami zamawiającego
oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich dokumentów wymaganych w
postępowaniu �o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie. Pozostałe zmiany
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umowy określa sekcja IX ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:1) zmiana osób, przy
pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające
warunki określone w SWZ;2) siła wyższa w rozumieniu § 18 umowy uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;3) zmiana obowiązującej stawki VAT;4) rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego
umowy �o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.6) zmiana
podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed
zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację
podatkową (lub interpretacje dotyczące innych płatników ale wydane w identycznym stanie
faktycznym) dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania,
która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i
umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy �z Wykonawcą na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia,
do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje
kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).8) zmiana stawki VAT w
przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku
VAT,9) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy �z
wchodzącymi w życie po terminie składania ofert przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie wynikającym z tych przepisów,5. O zmianach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i ust. 5
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano
montaż zestawów na danym budynku. 6. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 i ust. 5, po
dokonaniu zmiany załącznika Nr 2 do umowy Wykonawca wykona instalacje w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli zmiana lokalizacji skutkować będzie zmianą
stawki podatku VAT, Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia w zmienionej lokalizacji
otrzyma stałe wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.8. Wszystkie
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9. Nie stanowi zmiany
istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:1) zmiana danych
teleadresowych,2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
�(np. zmiana nr rachunku bankowego);10. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy,
w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i
uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
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	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 10:00
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