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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Słupia
Słupia 136
Słupia
96-128
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Józefecka
Tel.: +48 468315591
E-mail: gmina@slupia.com.pl
Faks: +48 468315514
Kod NUTS: PL715
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slupia.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.slupia.com.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:
Budowa mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia
Numer referencyjny: PPIN.271.2.2018.JJ

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz gruntowej pompy ciepła w
ramach projektu "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie
Słupia".

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 073 087.31 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Słupia

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zakres zadania obejmuje w szczególności:
dot. instalacji fotowoltaicznych:
1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 38 sztuk instalacji fotowoltaicznych o
mocach 3,08 KW - 13 sztuk, 4,2 kW - 10 sztuk, 5,04 kW - 11 sztuk, 6,16 kW - 2 sztuki, 7 kW - 1 sztuka, 9,8 kW 1 sztuka dla budynków mieszkalnych,
2) dostawa i montaż 2 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocach 4,2 KW - 1 sztuka, 20,16 kW - 1 sztuka dla
budynków użyteczności publicznej,
3) dostawa i montaż inwerterów fotowoltaicznych,
4) dostawa i montaż pozostałych urządzeń,
5) dostawa i montaż kompletnego okablowania,
6) dostawa i montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub
przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do współpracy z mikroinstalacją,
7) doprowadzenie przewodów do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanie jej
do podłączenia nowego obwodu,
8) przeprowadzenie wymaganych prób, badań regulacji instalacji, dokonanie próbnego rozruchu przed
odbiorem robót,
9) uruchomienie technologiczne instalacji,
10) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody,
11) opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacji (w 2 egz.)
zawierającego: dokumentację powykonawczą w postaci indywidualnego projektu powykonawczego dla każdego
właściciela mikroinstalacji komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 2 egz.), w przypadku konieczności jej
wykonania lub dla mikroinstalacji posadowionych na gruncie
12) przeszkolenie użytkowników dot. zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanych instalacji
fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi ((zawierającej m.in. zalecenia bieżącej
konserwacji) i ich przekazanie użytkownikom oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz
uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu,
13) dostawę i montaż urządzenia do systemu zdalnego odczytu produkcji energii elektrycznej
z możliwością zdalnego odczytu poprzez stronę www
14) podłączenie instalacji fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji w imieniu
użytkownika do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź na podstawie wytycznych dostępnych
na stronie zakładu oraz dostarczenie do Zamawiającego wykazu instalacji zgłoszonych do PGE Dystrybucja
potwierdzonych brakiem uwag ze strony PGE.
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14. Panele instalacji fotowoltaicznych montowane będą na dachu (29 szt. instalacji), na dachu budynków
niemieszkalnych (7 szt. instalacji) oraz na gruncie (3 szt. instalacji).
dot. gruntowej pompy ciepła:
1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 1 zestaw gruntowej pompy ciepła o mocy
8,9kWh dla budynku użyteczności publicznej
2) wykonanie odwiertów pionowych i montaż sąd,
3) uzbrojenie dolnego źródła zasilania gruntowej pompy ciepła,
4) podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., instalacji elektrycznej i wodociągowej,
5) dostawa i montaż buforów energii cieplnej,
6) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
7) instalacja układu sterującego,
8) wykonanie prób instalacji,
9) napełnienie instalacji,
10) uruchomienie instalacji,
11) przeszkolenie użytkownika dot. zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanej pompy ciepła wraz
z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi ((zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji) i ich
przekazanie użytkownikowi oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie
oświadczenia od użytkownika o dokonanym szkoleniu,
12) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody
zimnej, cieplej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,
13) wykonanie wentylacji mechanicznej,
14) wykonanie systemu monitoringu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane roboty i urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: Projekt Nr WND-RPLD.04.01.02-10-0105/16 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

II.2.14)

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

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)
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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: 2018/S 081-180740

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:
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
27/07/2018

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
SUSIK HALINA - EKO PRIME
Żelechlinek
ul. Jana Susika 3
97-226
Polska
Tel.: +48 537509510
E-mail: b.susik@ekoprime.pl
Kod NUTS: PL713
Adres internetowy: www.ekoprime.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 073 087.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 160 499.00 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
Warszawa
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ul. Postępu 17a
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy PZP.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, 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.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. 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.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy tj.:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec tresce ogłoszenia o zamówieniu oraz 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 zin 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.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. Skargę wnosi się a pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
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placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2018

