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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387596-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Baligród: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 157-387596
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Baligród
pl. Wolności 13
Baligród
38-606
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Hebda
Tel.: +48 134684077
E-mail: sekretarz@baligrod.pl
Faks: +48 134684408
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.baligrod.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.baligrod.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet
w gospodarstwach domowych na terenie gminy Baligród
Numer referencyjny: IX.271.2.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09331100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń, tj.
kolektorów słonecznych płaskich (64 instalacje), kolektorów słonecznych próżniowych (86 instalacji), paneli
fotowoltaicznych (125 instalacji), pomp ciepła (77 instalacji), kotłów klasy 5 na biomasę (13 instalacji) na terenie
gminy Baligród, powiat leski, województwo podkarpackie oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania
energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (dalej w skrócie OZE) dla 10 % instalacji.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 4 730 310.00 PLN / Najdroższa oferta: 5 322 350.00 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
45261215
45300000
45311200
45332000
45331000
42511110
45331110
45330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Baligród

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń,
tj. kolektorów słonecznych płaskich (64 instalacje), kolektorów słonecznych próżniowych (86 instalacji), paneli
fotowoltaicznych (125 instalacji), pomp ciepła (77 instalacji), kotłów klasy 5 na biomasę (13 instalacji) na terenie
gminy Baligród, powiat leski, województwo podkarpackie oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania
Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii (dalej w skrócie OZE) dla 10 % instalacji, a w tym między
innymi:
1.2.1 sporządzenie (przed montażem) protokołu uzgodnień montażu z mieszkańcem dla każdej instalacji,
1.2.2 montaż kolektorów słonecznych,
1.2.3 montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu (na dachu
lub w razie konieczności na gruncie),
1.2.4 montaż pompy ciepła,
1.2.5 montaż kotła na biomasę,
1.2.6 uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
1.2.7 przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia
z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia,
1.2.8 sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi użytkownikom,
1.2.9 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdej instalacji,
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1.2.10 instalacja u 10 % użytkowników (wybranych w uzgodnieniu z Zamawiającym) systemu zarządzania
energią (dalej w skrócie SZE), który będzie dokonywał wizualizacji w czasie rzeczywistym pracy instalacji
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet. System powinien być
bezobsługowy, zbierający parametry pracy instalacji i przekazujący je do bazy danych za pomocą modemu
drogą transmisji radiowej. System ma za zadanie monitorować prawidłową pracę systemu i alarmować w razie
pojawiania się błędów, a także monitorować i wyliczać ilość energii uzyskiwanej dzięki OZE,
1.3 Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym z Zamawiającym i właścicielami
poszczególnych nieruchomości termin rozpoczęcia prac i rozmieszczenie urządzeń odpowiednio na każdym
obiekcie. Organizacja prac musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. Prace należy
zorganizować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac była najmniejsza i zapewniała bezpieczeństwo dla
mieszkańców nieruchomości.
1.4 Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie
nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem
do odbioru dostaw z montażem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą
protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty
gwarancyjne urządzeń. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
1.5 Za montaż, instalację i przyłączenie urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia poprzez uprawnionego
instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i funkcjonowanie instalacji przy
spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną odpowiada
Wykonawca.
1.6 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich prób i sprawdzeń, a także pierwszego rozruchu, tak aby
oddać w pełni gotowe instalacje do użytkowania.
1.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmujący:
opis techniczny montażu instalacji fotowoltaicznych, opis techniczny montażu instalacji solarnych w oparciu
o płaskie kolektory słoneczne, opis techniczny montażu instalacji solarnych w oparciu o próżniowe kolektory
słoneczne, opis techniczny montażu pomp ciepła dla celów podgrzewu c.w.u. oraz opis techniczny montażu
kotłów na pelet o mocach 12 kW, 20 kW, 30 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem.
1.8 W trakcie realizacji zadania zmianie może ulec miejsce, lokalizacja i montaż przedmiotowych instalacji.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ryczałtowa brutto za całośc robót / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie "S" / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Pozytywny wynik próby odporności na uderzenia płaskiego kolektora słonecznego
wykonanej zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 z wykorzytsaniem kulki lodu o średnicy min 35 mm "P" / Waga:
4
Kryterium kosztu - Nazwa: Grubość szyby płaskiego kolektora słonecznego "G" / Waga: 4
Kryterium kosztu - Nazwa: Liczba BB (bus bar) w modułach fotowoltaicznych "BB" / Waga: 4
Kryterium kosztu - Nazwa: Efektywność energetyczna podgrzewu cwu (ηwh) przez pompę ciepła "EPC" / Waga:
4

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. "Montaż kolektorów
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na
terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka" w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój
OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 098-236890

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Baligród
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/08/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
NOVUM Centrum techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz
ul. Michała Mięsowicza 2
Krosno
38-400
Polska
Tel.: +48 134364547
E-mail: novumkrosno@wp.pl
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Faks: +48 134368928
Kod NUTS: PL821
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 505 285.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 730 310.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://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 naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2.4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
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2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 2.3. zdanie drugie,
albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 2.5 i 2.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy PZP.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2019
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