
Ogłoszenie nr 613001-N-2018 z dnia 2018-09-05 r.  

 

Gmina Niwiska: Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin: Grębów, Jasienica Rosielna, 

Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta 

Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  
Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  
Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niwiska, krajowy numer identyfikacyjny 69058167200000, 

ul. Niwiska  430 , 36147   Niwiska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2279002 w. 33, e-

mail inwestycje@gmina.niwiska.pl, faks 172 279 341.  

Adres strony internetowej (URL): www.niwiska.biuletyn.net  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne www.niwiska.biuletyn.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających):  

 



I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL) 
Tak  

www.niwiska.biuletyn.net 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak  

www.niwiska.biuletyn.net 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie 
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej  

Adres:  

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne 
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie 

gmin: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski  

Numer referencyjny: SI.271.17.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 



zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę 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. 2. Zadanie podzielone jest na 7 cześci. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 1) Zadanie nr 1 – dostawa i montaż kotłów na 

biomasę na terenie gminy Grębów, 2) Zadanie nr 2 – dostawa i montaż kotłów na biomasę Niwiska, 3) Zadanie 

nr 3 – dostawa i montaż kotłów na biomasę Majdan Królewski. 4) Zadanie nr 4 – dostawa i montaż kotłów na 

biomasę na terenie gminy Markowa 5) Zadanie nr 5 – dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy 

Jasienica Rosielna 6) Zadanie nr 6 – dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Ostrów 7) Zadanie nr 

7 – dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Sędziszów Małopolski 3. Przedmiotem zadania 1-7 

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, kotłów 

na biomasę w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 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 7 do SIWZ (dokumentacja techniczna w części 

dotyczącej kotłów na biomasę) i wzorze umowy stanowiącym (załącznik nr 6 do SIWZ), 16) serwis 

uszkodzonych instalacji, 17) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie. Tab. Ilość instalacji kotów na biomasę 

w poszczególnych gminach. RODZAJ INSTALACJI Grębów Niwiska Majdan Królewski Markowa Jasienica 

Rosielna Ostrów Sędziszów Małopolski Energia z biomasy Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość SUMA 

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy min. 15 kW 0 0 0 0 3 2 2 7 Kocioł centralnego 

ogrzewania opalany biomasą o mocy min. 20 kW 0 3 1 4 3 0 1 12 Kocioł centralnego ogrzewania opalany 

biomasą o mocy min. 25 kW 2 2 0 2 1 0 4 11 RAZEM 2 5 1 6 7 2 7 30 4. Urządzenia i osprzęt instalowany w 

trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r.) zgodny z 

parametrami określonymi w dokumentacji technicznej. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kotła 

na biomasę w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie. 6. Zamówienie 

należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 (dokumentacja techniczna w 

części dotyczącej kotłów na biomasę) do SIWZ. 7. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o 

oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz. U z 2017 r. poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie 

doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie 

i kwalifikacje. 8. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do 

użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 10. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 

ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując 

dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 

3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ 

lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie 

minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały 

lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których 

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie 

obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w 

rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania 

potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, 

gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego 

oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie 

środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że 



roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania 

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub 

załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z 

badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z 

wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach 

realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 

jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do 

certyfikatów lub sprawozdań z badań, 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 wymogi lub kryteria określone w 

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie 

przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania 

przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie 

innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka 

niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 11. W każdym przypadku, gdy Zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 12. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 

16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że roboty budowlane, 

dostawy spełniają wymagania równorzędne. 13. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego 

niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania 

potwierdzającego, że ofertowane przez niego roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają równoważne 

wymagania, Zamawiający w terminie prze siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w 

szczególności dokumentacje techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania 

wskazane przez Zamawiającego. 14. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu 

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę 

jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający 

akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający 

akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w 

przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, 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 wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 

warunkach realizacji zamówienia. 15. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym 

przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16. Reakcja serwisowa polega na przyjęciu 

zgłoszenia serwisowego od wyznaczonego pracownika gminy na terenie której znajduje się instalacja oraz 

ustalenie terminu wizyty z użytkownikiem instalacji. Następnie Wykonawca informuje pracownika gminy o 

ustaleniach co do naprawy instalacji. Wykonawca w ofercie określa czas reakcji serwisu który może wynosić: 

12, 24, 36 lub 48 godzin. 17. Naprawa serwisowa obejmuje wymianę bądź naprawę uszkodzonych elementów 

instalacji w ten sposób aby zapewnić jej prawidłowe działanie. 18. Zgłoszenia serwisowego dokonuje 

wyznaczony pracownik gminy na terenie której znajduje się instalacja w formie zapewniającej 

udokumentowanie godziny zgłoszenia serwisowego. Od tego momentu liczony jest czas reakcji serwisu. 19. Na 

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia obejmujących zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz.U. z 2016 r. poz.1666, z pózn. zm.): 1) roboty ziemne, 2) roboty 

instalacyjne. Zatrudnienie powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca 

niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę. Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 

5 dni roboczych, nowe oświadczenie. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników, Wykonawca nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w 

formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, ze wskazaniem ilu 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje wyżej wymienione czynności. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie 



Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię 

zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z pracownikami. Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób.  

 

II.5) Główny kod CPV: 44621220-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45331110-1 

45331000-6 

45300000-0 

45000000-7 

45100000-8 

45110000-1 

45113000-2 

45200000-9 

45220000-5 

45330000-9 

45331100-7 

71320000-7 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2019-05-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie - dotyczy Zadań Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie - dotyczy Zadań Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 

najmniej: Jednej dostawy i montażu kotłów na paliwo stałe o mocy nie mniejszej niż 15 kW. Wykonawca spełni 

warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia do 

pełnienia funkcji podczas realizacji zadania tj. : 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; Zamawiający dopuszcza 

połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich 

warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. * Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie 

uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 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 2016r., poz.65).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca 

przedkłada: 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

Pzp wystawioną 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; 3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 4. aktualne zaświadczenie właściwego 

naczelnika Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 

UWAGA!!! Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp oraz art. 24 ust. 

1 pkt. 16–20 Pzp lub art. 24 ust. 5 Pzp , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności: - udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, - zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, - wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania - 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 



zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający wymaga następujący/e dokument/y w odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale VII.1 pkt 

1.3 ppkt 1.3.1 SIWZ: a) wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech 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 zostały wykonane, (określonych w rozdziale 

VII.1 pkt 1.3 ppkt. 1.3.1 dla poszczególnych części SIWZ 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 roboty, usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; Zamawiający wymaga następujący/e dokument/y w odniesieniu do warunku 

wskazanego w rozdziale VII.1 pkt 1.3 ppkt. 1.3.2 SIWZ: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 

informacjami na temat uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale 

VII.1.3.2 dla poszczególnych części SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wykazem 

doświadczenia, wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy 

dołączyć kopię uprawnień i zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów, certyfikaty, 

zaświadczenia potwierdzające spełnienie warunku stawianego w SIWZ dla poszczególnych osób. W celu 

wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami wskazanymi w rozdziale VII.1 pkt 1.3 ppkt 1.3.2 SIWZ 

na podstawie art. 29.ust. 3a ustawy Pzp biorącymi udział w realizacji zamówienia należy złożyć wykaz osób 

stanowiący załącznik nr 2  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie 



 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

Nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  

Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 



Cena 60,00 

Okres gwarancji za wady 10,00 

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 30,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załączniki do SIWZ nr 6. 2. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 1) Termin wykonania umowy 

może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez 

zamawiającego, b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac – fakt ten 

musi zostać zgłoszony zamawiającemu na piśmie i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, c) 

konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac instalacyjnych z 

przyczyn niezależnych od wykonawcy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, b) konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie projektu, c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

dotyczących projektu. 3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza 

się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania prac instalacyjnych w inny sposób niż określono to w opisie 

przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, 

urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, 

które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zmiana sposobu wykonania prac, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego 

i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi 

okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) 

pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania prac 

instalacyjnych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy, e) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne 

od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia, f) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i 

przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, g) wykonanie tych prac będzie 

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

prac instalacyjnych przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w 

umowie będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) 

konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 

przewidywano przy zawieraniu umowy, c) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w 

tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w 

chwili zawierania umowy, d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 

inne podmioty inwestycjami. 3. Zamawiający dopuszcza ewentualną zamianę lokalizacji dostawy i montażu 

/kotła na biomasę w stosunku do załącznika do umowy (lista beneficjentów) w przypadku, gdy beneficjent 

ostateczny zrezygnuje z udziału w projekcie. Montaż będzie wykonany na innej możliwej lokalizacji wskazanej 

przez Zamawiającego, dostosowanej do danego zestawu. O ewentualnej zmianie lokalizacji Wykonawca 

zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, przed dniem na który zaplanowano montaż zestawu. Montaż na 

nowej lokalizacji dokonany zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. 4. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki 

określone w umowie. 5. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 

podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę 

wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za 

konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 6. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie 

przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego 

wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli 

wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 



wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może 

nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę 

przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym 

zakresie.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2018-09-17, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMINY GRĘBÓW 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 1 jest 

dostawa i montaż 2 szt. kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą o mocy min. 25 kW każdy , na 

terenie gminy Grębów 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7, 45331110-1, 45331000-6, 45300000-0, 45000000-7, 

45100000-8, 45110000-1, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45330000-9, 45331100-7, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji za wady 10,00 

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 30,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ NIWISKA 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 2 jest 

dostawa i montaż 5 szt. kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gminy Niwiska, z czego : 

3 szt. o mocy min. 20 kW każdy, 2 szt. o mocy min. 25 kW każdy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7, 45331110-1, 45331000-6, 45300000-0, 45000000-7, 

45100000-8, 45110000-1, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45330000-9, 45331100-7, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji za wady 10,00 

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 30,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 3 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ MAJDAN KRÓLEWSKI 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 3 jest 

dostawa i montaż 1 szt. kotła centralnego ogrzewania opalanego biomasą o mocy 20 kW na terenie gminy 

Majdan Królewski. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7, 45331110-1, 45331000-6, 45300000-0, 45000000-7, 

45100000-8, 45110000-1, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45330000-9, 45331100-7, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji za wady 10,00 

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 30,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



Część nr: 4 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMINY MARKOWA 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 4 jest 

dostawa i montaż 6 szt. kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gminy Markowa, z czego : 

4 szt. o mocy min. 20 kW każdy, 2 szt. o mocy min. 25 kW każdy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331110-1, 45331000-6, 45300000-0, 45000000-7, 45100000-8, 

45110000-1, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45330000-9, 45331100-7, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji za wady 10,00 

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 30,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr: 
5 Nazwa: 

DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMINY JASIENICA 

ROSIELNA 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 5 jest 

dostawa i montaż 7 szt. kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gminy Markowa, z czego : 

3 szt. o mocy min. 15 kW każdy, 3 szt. o mocy 20 kW każdy, 1 szt. o mocy min. 25 kW każdy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7, 45331110-1, 45331000-6, 45300000-0, 45000000-7, 

45100000-8, 45110000-1, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45330000-9, 45331100-7, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji za wady 10,00 

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 30,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 6 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMINY OSTRÓW 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 6 jest 

dostawa i montaż 2 szt. kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gminy Ostrów o mocy 

min. 15 kW każdy 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7, 45331110-1, 45331000-6, 45300000-0, 45000000-7, 

45100000-8, 45110000-1, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45330000-9, 45331100-7, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji za wady 10,00 

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 30,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr: 
7 Nazwa: 

DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW 

MAŁOPOLSKI 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 7 jest 

dostawa i montaż 7 szt. kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gminy Sędziszów 

Małopolski, z czego : 2 szt. o mocy min. 15 kW każdy,1 szt. o mocy min. 20 kW, 4 szt. o mocy min. 25 kW 

każdy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7, 45331110-1, 45331000-6, 45300000-0, 45000000-7, 

45100000-8, 45110000-1, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45330000-9, 45331100-7, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji za wady 10,00 

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 30,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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