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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Żarnów oraz Gmina Paradyż
Adres pocztowy: ul. Opoczyńska 5
Miejscowość: Żarnów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 26-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Hajt
E-mail: oze@zarnow.eu 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zarnow.eu

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żarnów oraz Gmina Paradyż
Adres pocztowy: ul. Opoczyńska 5
Miejscowość: Żarnów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 26-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Hajt
E-mail: oze@zarnow.eu 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zarnow.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów
Numer referencyjny: IGWK.Z.271.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

mailto:oze@zarnow.eu
www.bip.zarnow.eu
mailto:oze@zarnow.eu
www.bip.zarnow.eu
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia pod nazwą dostawa, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie 
gmin Paradyż i Żarnów jest:
dostawa, montaż (wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych) i uruchomienie na terenie gmin 
Paradyż i Żarnów 275 mikroinstalacji OZE, w tym:
• 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych,
• 30 instalacji kolektorów słonecznych,
• 20 kotłów na biomasę.
służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domo-wych na energię elektryczną i na 
ciepło.
Przez mikroinstalację (nazywaną również instalacją) rozumie się zestaw urządzeń, przyrządów sterujących 
i kontrolnych, okablowania i innych elementów tworzących całość funkcjonalną zdolną do produkcji energii 
oraz roboty zrealizowane przez Wykonawcę w Lokalizacji Instalacji w zakresie umożliwiającym prawidłowe 
uruchomienie i funkcjonowanie Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 392 334.80 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz
wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w zestaw modułów fotowoltaicznych 
wykorzystujących energię słoneczną do wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby własne z możliwością 
przesłania nadwyżki energii do sieci energetycznej w celu późniejszego zbilansowania na zasadzie tzn. Net-
meteringu, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2389 z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
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:
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie kompletnych mikroinstalacji kolektorów słonecznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikro-instalacji kolektorów 
słonecznych, służących ogrzewaniu wody na potrzeby syste-mów grzewczych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
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:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie kompletnych mikroinstalacji pieców na biomasę do obsługi c.o. i wytwarzania c.w.u
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
51135000 Usługi instalowania pieców

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie wizji lokalnych i dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikro-instalacji pieców na biomasę 
do obsługi c.o. i wytwarzania c.w.u.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
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
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Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 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: 2020/S 088-209830

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
Część nr: 1

Nazwa:
Wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/08/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polska Ekologia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: u. Piaskowa 7
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 700 080.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209830-2020:TEXT:PL:HTML
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Nazwa:
Wykonanie kompletnych mikroinstalacji kolektorów słonecznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/08/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FlexiPower Group Sp. z o.o. sp. k.
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 385 534.80 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Wykonanie kompletnych mikroinstalacji pieców na biomasę do obsługi c.o. i wytwarzania c.w.u

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/08/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k.
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 306 720.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Termin związania ofertą: 60 dni.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
następujące dokumenty:
Oświadczenie w formie JEDZ oraz:
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalości gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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,
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne,
— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów:
— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Wadium dla części:
1: 50 000 PLN,
2: 3 500 PLN,
3: 3 000 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza ustanowić Dynamicznego systemu zakupów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2020


