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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98059-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Niwiska: Instalacje słoneczne
2018/S 045-098059

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Niwiska
690581672
Niwiska 430
Niwiska
36-147
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Kwaśnik
Tel.:  +48 172279002
E-mail: k.kwasnik@niwiska.pl 
Faks:  +48 172279341
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.niwiska.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Grębów
830409175
ul. Rynek 1
Grębów
39-410
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Skóra
Tel.:  +48 158112715
E-mail: ug@grebow.com.pl 
Faks:  +48 158112805
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.grebow.com.pl

I.1) Nazwa i adresy
Jasienica Rosielna
370440198
Jasienica Rosielna 240
Jasienica Rosielna
36-220

mailto:k.kwasnik@niwiska.pl
http://www.niwiska.pl
mailto:ug@grebow.com.pl
http://www.grebow.com.pl
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Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Brzuszek
Tel.:  +48 134306033
E-mail: urzad@jasienicarosielna.pl 
Faks:  +48 134306030
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jasienicarosielna.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Majdan Królewski
830409695
ul. Rynek 1
Majdan Królewewski
36-110
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wilk
Tel.:  +48 158471073
E-mail: sekretariat@majdankrolewski.pl 
Faks:  +48 158471890
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.majdankrolewski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Markowa
690581809
Markowa 1399
Markowa
37-120
Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Bar
Tel.:  +48 172265352
E-mail: sekretariat@markowa.pl 
Faks:  +48 172265756
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.markowa.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Ostrów
690581956
Ostrów 225
Ostrów
39-120
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Ożóg
Tel.:  +48 177451160

mailto:urzad@jasienicarosielna.pl
http://www.jasienicarosielna.pl
mailto:sekretariat@majdankrolewski.pl
http://www.majdankrolewski.pl
mailto:sekretariat@markowa.pl
http://www.markowa.pl
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E-mail: info@ostrow.gmina.pl 
Faks:  +48 177449309
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ostrow.gmina.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Sędziszów Małopolski
690581979
Rynek 1
Sędziszów Małopolski
39-120
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Kmieć
Tel.:  +48 172216001
E-mail: UM@SEDZISZOW-MLP.PL 
Faks:  +48 172216313
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sedziszow-mlp.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.niwiska.biuletyn.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.niwiska.biuletyn.net

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, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: Grębów,
Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski.
Numer referencyjny: SI.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09332000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:info@ostrow.gmina.pl
http://www.ostrow.gmina.pl
mailto:UM@SEDZISZOW-MLP.PL
http://www.sedziszow-mlp.pl
http://www.niwiska.biuletyn.net
http://www.niwiska.biuletyn.net
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz
pomp ciepła na terenie gmin: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów,
Sędziszów Małopolski. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego „Rozwój OZE w
gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”
współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia
3.1. Rozwój OZE.

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:
Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 936 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Kod NUTS: PL821
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 936 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych,
zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) Instalacja o mocy 2,1 kWp – 24 szt. (20 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 4 szt. –
poza obrębem budynku mieszkalnego)
2) Instalacja o mocy 2,4 kWp – 45 szt. (39 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 6 szt. –
poza obrębem budynku mieszkalnego)
3) Instalacja o mocy 3,0 kWp – 790 szt. (624 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 166 szt. –
poza obrębem budynku mieszkalnego)
4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.4,2 kWp – 10 szt. (9 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.5,1 kWp – 7 szt. (5 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 2 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
6) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 6 kWp – 8 szt. (7 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
7) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.7,2 kWp – 10 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego;)
8) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.8,1 kWp – 2 szt. (1 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
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9) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.9,6kWp – 2 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego)
Realizacja zadania nr 1 obejmuje między innymi:
1) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
2) montaż inwerterów,
3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej
energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,
4) połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),
5) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,
6) przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE
Dystrybucja S.A.,
7) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych
instalacji fotowoltaicznych,
8) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
9) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,
10) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),
11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7a do SIWZ).
12) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
13) serwis uszkodzonych instalacji,
14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

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: 31/05/2019
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: RPPK.03.01.00-18-0046/17 - Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1.
Rozwój OZE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta na zadanie nr 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 250 000,00 PLN (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Przedmiotem zadania nr 2 jest dostawa i montaż kotłów na biomasę (pellet) w budynkach prywatnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Kod NUTS: PL823
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zadania nr 2 jest dostawa i montaż kotłów na biomasę (pellet) w budynkach prywatnych,
obejmująca między innymi:
1) demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,
2) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, 30 szt. kotłów na biomasę w budynkach
prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) kotłownia na biomasę o mocy 15 kW – 7 szt.,
b) kotłownia na biomasę o mocy 20 kW – 12 szt.,
c) kotłownia na biomasę o mocy 25 kW – 11 szt.,
3) posadowienie kotła na biomasę,
4) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o.,
5) montaż armatury, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu
technologicznego,
6) instalacja układu sterującego,
7) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji
technicznej,
8) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,
9) zabezpieczenie instalacji przed korozją,
10) napełnienie instalacji,
11) uruchomienie instalacji,
12) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
13) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Użytkownikom,
14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,
15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7b do SIWZ),
16) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
17) serwis uszkodzonych instalacji,
18) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

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: 31/05/2019
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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: RPPK.03.01.00-18-0046/17 - Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1.
Rozwój OZE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta na zadanie nr 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście
tysięcy 00/100 złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa i montaż 83 szt. powietrznych pomp ciepła w budynkach prywatnych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Kod NUTS: PL823
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa i montaż 83 szt. powietrznych pomp ciepła.
W budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 200 L– 21 szt.
2) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 300 L – 62 szt.
Realizacja zadania nr 3 obejmuje między innymi:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 83 zestawów powietrznych pomp ciepła o
mocy 5,3 kW, dla potrzeb gospodarstw domowych. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w
postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,
2) dostawę i montaż kanałów powietrznych,
3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z.w.,
4) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
5) instalacja układu sterującego,
6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
7) napełnienie instalacji,
8) uruchomienie instalacji,
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9) instruktaż użytkowników potwierdzony protokołem co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp
ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i ich przekazaniem
użytkownikom,
10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody
zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;
11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7c do SIWZ),
12) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
13) serwis uszkodzonych instalacji,
14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

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: 31/05/2019
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: RPPK.03.01.00-18-0046/17 - Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1.
Rozwój OZE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta na zadanie nr 3 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć
tysięcy 00/100 złotych).

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 określa warunku w tym zakresie – dotyczy Zadań Nr 1, 2, 3.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada:
Dla części I:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 7 000 000 PLN.
Dla części II:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000 PLN.
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Dla części III:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć na wezwanie
Zamawiającego informację z 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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków:
1.3.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
Dla części I:
a) 1 dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych o mocy instalacji co
najmniej 0,5 MW i wartości wykonanej instalacji co najmniej 2 500 000 PLN brutto.
Dla części II:
a) 1 dostawy i montażu kotłów na paliwo stałe o mocy nie mniejszej niż 15 kW.
I wartości wykonanej instalacji co najmniej 30 000 PLN brutto.
Dla części III:
a) 1 dostawy i montażu instalacji grzewczej/chłodnicza (pompy ciepła) o mocy nie mniejszej niż 5,3 kW i
wartości wykonanej instalacji co najmniej 30 000 PLN brutto.
1.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenia do pełnienia funkcji podczas realizacji zadania tj.:
Dla części I:
a) Kierownik budowy – posiadający: wykształcenie wyższe; uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; doświadczenie jako kierownik budowy
zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na budynkach, o wartości
instalacji fotowoltaicznych co najmniej 2 500 000 PLN brutto.
b) Kierownik robót branży elektrycznej – posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych; doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót zadania polegającego na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanej na budynkach o wartości instalacji fotowoltaicznych co
najmniej 2 500 000 PLN brutto.
c) Kierownik robót branży teletechnicznej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie jako kierownik budowy/
kierownik robót zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanej na budynkach o
wartości instalacji fotowoltaicznych co najmniej 2 500 000 PLN brutto.
d) Kierownik brygady – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie
fotowoltaiki wydane przez UDT oraz uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV.
Dla części II:
a) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
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b) Kierownik brygady – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Dla części III:
a) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) Kierownik brygady – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.65).
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą
te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekty umów dla Zadania Nr 1, 2, 3 są załącznikami do SIWZ.

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: 18/04/2018
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)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska, sala nr 4.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne, otwarcia dokonuje Przewodniczący Komisji Przetargowej.
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:
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie z bada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

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://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu o
raz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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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.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) 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 art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejsze odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz.1113 z
późn.zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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:
05/03/2018
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