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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368527-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gromnik: Roboty budowlane
2019/S 150-368527

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina Gromnik
ul. Witosa 2
Gromnik
33-180
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Skrzyszów
Skrzyszów 642
Skrzyszów
33-156
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Lisia Góra
ul. 1 Maja 7
Lisia Góra
33-140
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/
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I.1) Nazwa i adresy
Gmina Żabno
ul. Władysława Jagiełły 1
Żabno
33-240
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Wierzchosławice
Wierzchosławice 550
Wierzchosławice
33-122
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Zakliczyn
ul. Rynek 32
Zakliczyn
32-840
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
Ryglice
33-160
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19
Ciężkowice
33-190
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Tuchów
ul. Rynek 1
Tuchów
33-170
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Niepołomice
ul. Plac Zwycięstwa 13
Niepołomice
32-005
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Wieliczka
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ul. Powstania Warszawskiego 1
Wieliczka
32-020
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Myślenice
32-400
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Gdów
ul. Rynek 40
Gdów
32-420
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Biskupice
Tomaszkowice 455
Wieliczka
32-020
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Kłaj
Kłaj 655
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Kłaj
32-015
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Jodłownik
Jodłownik 198
Jodłownik
34-620
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Rabka-Zdrój
ul. Parkowa 2
Rabka-Zdrój
34-700
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Gołcza
Gołcza 80
Gołcza
32-075
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Bukowno
ul. Kolejowa 16
Bukowno
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32-332
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Klucze
ul. Partyzantów 1
Klucze
32-310
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Krzeszowice
ul Grunwaldzka 4
Krzeszowice
32-065
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Olkusz
ul. Rynek 1
Olkusz
32-300
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Wolbrom
ul. Krakowska 1
Wolbrom
32-340
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Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Trzyciąż
Trzyciąż 99
Trzyciąż
32-353
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Charsznica
ul. Kolejowa 20
Charsznica
32-250
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 25
Miechów
32-200
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Słaboszów
Słaboszów 57
Słaboszów
32-218
Polska
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Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Racławice
Racławice 15
Racławice
32-222
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Kozłów
Kozłów 60
Kozłów
32-241
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Książ Wielki
ul. Warszawska 17
Książ Wielki
32-210
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
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.lgdzpt.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
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Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335A
Skrzyszów
33-156
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Flaga
E-mail: flagaa@tlen.pl 
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lgdzpt.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl

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 jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów
kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene...
Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montażu jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji
fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła z podziałem na cztery Subregiony:
I. Subregion Tarnowski obejmujący gminy: [1] Gmina Skrzyszów, [2] Gmina Lisia Góra, [3] Gmina Żabno, [4]
Gmina Tarnów, [5] Gmina Wierzchosławice, [6] Gmina Zakliczyn, [7] Gmina Ryglice, [8] Gmina Ciężkowice, [9]
Gmina Tuchów, [10] Gmina Gromnik,
II. Subregion Wielicki obejmujący gminy: [11] Gmina Niepołomice, [12] Gmina Wieliczka, [13] Gmina Myślenice,
[14] Gmina Gdów, [15] Gmina Biskupice, [16] Gmina Kłaj, [17] Gmina Jodłownik, [18] Gmina Rabka-Zdrój,
III. Subregion Olkuski obejmujący gminy: [19] Gmina Bukowno, [20] Gmina Klucze, [21] Gmina Krzeszowice,
[22] Gmina Olkusz, [23] Gmina Wolbrom, [24] Gmina Trzyciąż,
IV. Subregion Miechowski obejmujący gminy: [25] Gmina Gołcza, [26] Gmina Charsznica, [27] Gmina Miechów,
[28] Gmina Słaboszów, [29] Gmina Racławice, [30] Gmina Kozł

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

mailto:flagaa@tlen.pl
http://www.lgdzpt.pl/
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II.2.1) Nazwa:
Subregion Tarnowski
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
09331200
09332000
45000000
45260000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Tarnowskiego: Część A - zamówienie obejmuje wykonanie 572 szt. kompletnych
zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców
indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej w sposób umożliwiający podłączenie do sieci
energetycznej,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Panele
fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach Części A poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120
miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany zestaw fotowoltaiczny i wszystkie pozostałe roboty oraz
zainstalowane urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy
(Załącznik nr 7 do SIWZ).
4. Pozostały opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: moc modułu fotowoltaicznego ≥ 280 Wp / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: panele fotowoltaiczne z dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
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zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Tarnowski
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000
09332000
45330000
45332200
45310000
45260000
45000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Tarnowskiego: Część B - zamówienie obejmuje wykonanie 295 szt. kompletnych
zestawów instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy
wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców
indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Kolektory
słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B do SIWZ
3. Wykonawca w ramach Części B poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120 miesięcy
gwarancji jakości na każdy zamontowaną instalację solarną i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane
urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do
SIWZ).
4. Pozostały opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (Sprawność optyczna kolektora > 83 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Tarnowski
Część nr: C

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000
45330000
45332200
45310000
45000000
42511110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Tarnowskiego: Część C- zamówienie obejmuje wykonanie 17 szt. kompletnych
instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców
indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części C zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Pompy
ciepła do c.w.u. oraz Pompy ciepła c.o.+c.w.u., która stanowi załącznik nr 8C do SIWZ.
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3. Wykonawca w ramach Części C poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 60 miesięcy
gwarancji jakości na każdą zamontowaną pompę ciepła i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane
urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do
SIWZ).
4. Pozostały opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (efektywność energetyczna podgrzewania wody dla klimatu
umiarkowanego i profilu XL > 130 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Wielicki
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
45000000
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09331200
09332000
45260000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Wielickiego: Część A- wykonanie 1064 szt. kompletnych zestawów fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych,
gospodarczych i użyteczności publicznej w sposób umożliwiający podłączenie do sieci energetycznej,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Panele
fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach Części A poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120
miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany zestaw fotowoltaiczny i wszystkie pozostałe roboty oraz
zainstalowane urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy
(Załącznik nr 7 do SIWZ).
4. Pozostały opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: moc modułu fotowoltaicznego ≥ 280 Wp / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: panele fotowoltaiczne z dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
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Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Wielicki
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000
09332000
45330000
45332200
45310000
45260000
45000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Wielickiego: Część B - wykonanie 939 szt. kompletnych zestawów instalacji solarnych,
składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-
pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności
publicznej.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Kolektory
słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach Części B poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120 miesięcy
gwarancji jakości na każdy zamontowaną instalację solarną i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane
urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do
SIWZ).
4. Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (Sprawność optyczna kolektora > 83 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Wielicki
Część nr: C

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000
45330000
45332200
45310000
45000000
42511110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Wielickiego:Część C - wykonanie 9 szt. kompletnych instalacji pomp ciepła typu
powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i
użyteczności publicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części C zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Pompy
ciepła do c.w.u. oraz Pompy ciepła c.o.+c.w.u., która stanowi załącznik nr 8C do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach Części C poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 60 miesięcy
gwarancji jakości na każdą zamontowaną pompę ciepła i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane
urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do
SIWZ).
4. Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (efektywność energetyczna podgrzewania wody dla klimatu
umiarkowanego i profilu XL > 130 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Olkuski
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
09331200
09332000
45000000
45260000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Na terenie Subregionu Okulskiego: Część A - wykonanie 320 szt. kompletnych zestawów fotowoltaicznych do
wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i
użyteczności publicznej w sposób umożliwiający podłączenie do sieci energetycznej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Panele
fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach Części A poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120
miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany zestaw fotowoltaiczny i wszystkie pozostałe roboty oraz
zainstalowane urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy
(Załącznik nr 7 do SIWZ).
4. Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: moc modułu fotowoltaicznego ≥ 280 Wp / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: panele fotowoltaiczne z dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Subregion Olkuski
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
45000000
45260000
09332000
45330000
45332200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Okulskiego: Część B - wykonanie 234 szt. kompletnych zestawów instalacji solarnych,
składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-
pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności
publicznej,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Kolektory
słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B do SIWZ.
3.Wykonawca w ramach Części B poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120 miesięcy
gwarancji jakości na każdy zamontowaną instalację solarną i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane
urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do
SIWZ).
4. Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (Sprawność optyczna kolektora > 83 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
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wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Olkuski
Część nr: C

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
45000000
45330000
45332200
42511110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Okulskiego: Część C - wykonanie 12 szt. kompletnych instalacji pomp ciepła typu
powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i
użyteczności publicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części C zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Pompy
ciepła do c.w.u. oraz Pompy ciepła c.o.+c.w.u., która stanowi załącznik nr 8C do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach Części C poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 60 miesięcy
gwarancji jakości na każdą zamontowaną pompę ciepła i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane
urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do
SIWZ).
4.Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (efektywność energetyczna podgrzewania wody dla klimatu
umiarkowanego i profilu XL > 130 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Miechowski
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45310000
09331200
09332000
45260000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Miechowski: Część A - wykonanie 1056 szt. kompletnych zestawów fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych,
gospodarczych i użyteczności publicznej w sposób umożliwiający podłączenie do sieci energetycznej,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Panele
fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach Części A poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120
miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany zestaw fotowoltaiczny i wszystkie pozostałe roboty oraz
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zainstalowane urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy
(Załącznik nr 7 do SIWZ).
4. Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: moc modułu fotowoltaicznego ≥ 280 Wp / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: panele fotowoltaiczne z dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Subregion Miechowski
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45310000
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09332000
45260000
45331000
45330000
45332200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Na terenie Subregionu Miechowski: Część B - wykonanie 1314 szt. kompletnych zestawów instalacji
solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą
kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i
użyteczności publicznej,
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Kolektory
słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach Części B poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120 miesięcy
gwarancji jakości na każdy zamontowaną instalację solarną i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane
urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do
SIWZ).
4. Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (Sprawność optyczna kolektora > 83 %) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu usuwania wad / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez
zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu
zamówienia może wynieść maksymalnie do 20 % łącznej ilości wszystkich pomp ciepła, 20 % łącznej ilości
wszystkich instalacji solarnych oraz 20 % łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu
lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

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:
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Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
1) Dla Subregionu tarnowskiego:
Dla Części A - 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części B – 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części C – 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)
2) Dla Subregionu wielickiego:
Dla Części A - 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych i 00/100);
Dla Części B – 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100);
Dla Części C – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).
3) Dla Subregionu olkuskiego:
Dla Części A - 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100);
Dla Części B – 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części C – 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
4) Dla Subregionu miechowskiego:
Dla Części A - 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części B – 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych i 00/100).
UWAGA: Wykonawca winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
środków finansowych lub zdolności kredytowej łącznie dla tylu Części w ramach poszczególnych Subregionów,
na ile składał będzie ofertę.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca składający ofertę w ramach jednego z
Subregionów wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:
Dla Części A – zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie
mniej niż 100 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 260 kWp i łącznej wartości nie
mniejszej niż 1.200.000 złotych brutto.
Dla Części B – zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie
mniej niż 100 zestawów instalacji solarnych o łącznej mocy minimum 260 kWp i łącznej wartości nie mniejszej
niż 1.000.000 złotych brutto.
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Dla Części C – zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie
mniej niż 5 powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej i łącznej wartości nie mniejszej
niż 25.000 złotych brutto.
UWAGA: W przypadku złożenia oferty na jedną rodzajowo Część zamówienia w ramach dwóch lub więcej
Subregionów, Wykonawca winien wykazać spełnienie odpowiedniego w/w warunku udziału w postępowaniu
łącznie dla liczby Subregionów na które Wykonawca składa ofertę (przykładowo składając ofertę dla Części
A w dwóch Subregionach, Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie dostawy i montażu
łącznie nie mniej niż 200 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 520 kWp i łącznej
wartości nie mniejszej niż 2.400.000 złotych brutto).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia w ramach wielu Subregionów, Wykonawca
winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu łącznie dla tylu Części i liczby Subregionów,
na które składa ofertę (maksymalnie x 11 Części).
2. Warunki dotyczące Zdolności technicznej lub zawodowej - wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - zostały opisane w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Dodatkowe techniczne Wymagania Zamawiającego, które muszą spełnić Wykonawcy składający ofertę:
3.1 Oferowane urządzenia muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:
1) Instalacje fotowoltaiczne:
a) muszą posiadać certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub
z normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy
Pzp,
b) muszą spełniać przez instalację parametry zawarte w Dokumentacji Technicznej Załącznik nr 8A do SIWZ,
2) Kolektory słoneczne:
a) muszą posiadać certyfikat SOLAR KEYMARK (lub równoważny), wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą,
b) muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN
12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą,
c) muszą spełniać parametry zawarte w Dokumentacji Technicznej Załącznik nr 8B do
SIWZ.
3) Pompy ciepła co+cwu, cwu: muszą spełniać parametry zawarte w w Dokumentacji Technicznej zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 8 C do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w
art. 94 ust. 1 i 2 PZP zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ.
3. Zamawiający nie może zawrzeć umowy w przypadkach określonych w art. 183 ustawy PZP.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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: 12/09/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 10/11/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Podmiotu trzeciego, któremu powierzono działania w imieniu Zamawiającego
na podstawie art. 15 ust. 2-4 Pzp tj. Zielony Pierścień Tarnowa, 33-156 Skrzyszów 355 A, woj. małopolskie w
dniu: 12.09.2019 r. o godz. 10:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: pan Adam Flaga - Prezes Zarządu e-mail:
flagaa@tlen.pl 

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:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) Dla Subregionu tarnowskiego:
Dla Części A - 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części B – 37.000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części C – 6.000 zł (Słowinie: sześć tysięcy złotych i 00/100)
2) Dla Subregionu wielickiego:

mailto:flagaa@tlen.pl
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Dla Części A - 265.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części B – 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części C – 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100).
3) Dla Subregionu olkuskiego:
Dla Części A - 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części B – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części C – 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100).
4) Dla Subregionu miechowskiego:
Dla Części A - 260.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);
Dla Części B – 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
UWAGA: w przypadku złożenia oferty więcej niż jedną Część zamówienia w ramach jednego lub wielu
Subregionów Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych wadiów w formie pieniężnej i nie pieniężnej
tj. potwierdzenia przelewów bankowych lub Gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych) pod warunkiem
umieszczenia w ich treści odpowiednich zapisów jakich Części i Subregionów dotyczą złożone dokumenty.
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: 54 8589 0006 0250 0925 3261 0014
z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty: „Wadium – Znak postępowania: SZPT/ZP-02/07/2019 - EKOPARTNERZY
NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOL
4. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej wartości brutto zamówienia dla poszczególnych Części i
Subregionów podanej w Formularzu oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
6. Do oferty należy załączyć:
— Formularz oferty
— Formularze cenowe dla tych Części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, o treści
zgodnej z wzorami określonymi odpowiednio w Załącznikach nr 1A, 1B i 1C do SIWZ dla poszczególnych
Subregionów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. UWAGA: Niedopuszczalne jest przesyłanie formularza JEDZ pocztą elektroniczną,
— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie mowa i współpracy,
— Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy. Dokument, z którego wynika umocowania do
reprezentowania Wykonawcy musi być złożony w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub w postaci
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za godność z oryginałem,
— Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w Rozdziale IV, pkt 8.1. niniejszego SIWZ, innych podmiotów
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta
ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w postaci dokumentu
elektronicznego w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
podmiot udostępniający zasoby,
— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem
postanowień rozdziału VIII SIWZ.
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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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2019
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