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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80952-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Karlino: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2015/S 047-080952

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Karlino
pl. Jana Pawła II 6
Osoba do kontaktów: Irena Karasiewicz
78-230 Karlino
POLSKA
Tel.:  +48 943119509
E-mail: przetargi@karlino.pl
Faks:  +48 943117410
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://karlino.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych w systemie naziemnym i na dachach budynków użyteczności
publicznej w gm. Karlino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Karlino.
Kod NUTS PL422,PL42

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80952-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@karlino.pl
http://karlino.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in.:
Część I ŚWIETLICE - dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych na dachach obiektów
w tym:
1. Świetlica wiejska Gościnko,
2. Świetlica wiejska Kowańcz,
3. Świetlica wiejska Lubiechowo,
4. Świetlica wiejska Malanowo,
5. Świetlica wiejska Mierzyn,
6. Świetlica wiejska Daszewo,
7. Świetlica wiejska Zwartowo,
8. Świetlica wiejska Kozia Góra,
9. Świetlica wiejska Syrkowice,
10. Świetlica wiejska w Domacynie,
Część II SZKOŁY WIEJSKIE oraz obiekt miejski - dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych na dachach
obiektów w tym:
1. Szkoła Podstawowa Karścino,
2. Szkoła Podstawowa Daszewo,
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie,
Część III SYSTEM NAZIEMNY SP Karwin – dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych w systemie
naziemnym przy obiekcie Szkoły Podstawowej w Karwinie.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych
w systemie naziemnym i na dachach budynków użyteczności publicznej w gm. Karlino oraz wykonaniu
prac instalacyjnych i wykończeniowych. Wykonanie systemów paneli fotowoltaicznych nastąpi z ich pełnym
wyposażeniem, opomiarowaniem i włączeniem wygenerowanego prądu
do instalacji i sieci. Roboty wykonywane będą w obiektach użytkowanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- uruchomienie systemu,
- wykonanie wszystkich prób, badań i odbiorów technicznych, zgłoszenie zrealizowanej inwestycji odpowiednim
organom, w tym zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej operatora, a także wykonanie i
uzgodnienie z operatorem sieci instrukcji eksploatacji urządzeń
i instrukcji określającej warunki współpracy z operatorem dostarczającym energię elektryczną, sporządzenie
oświadczenia o stanie instalacji, opracowanie instrukcji obsługi elektrowni
na potrzeby Zamawiającego,
- wykonanie i uzgodnienie projektów zabezpieczeń mocy zwrotnej u operatora sieci energetycznej oraz
ich montaż (systemy umożliwiające produkcję energii tylko na potrzeby własne), przystosowanie systemu
fotowoltaicznego do odsprzedaży energii w przyszłości,
- przeszkolenie obsługi, serwis gwarancyjny systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitoringu
danych,
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- sporządzenie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji), w tym wykonanie mapy powykonawczej
geodezyjnej, dostarczenie uzupełnionego dziennika budowy oraz zgłoszenie zakończenia budowy do nadzoru
budowlanego;
- zakup i montaż licznika zielonej energii produkowanej przez mini elektrownię,
- w okresie gwarancyjnym bieżącą konserwację zamontowanych paneli, tj. mycie (raz na kwartał), w zimie
odśnieżanie w miarę potrzeb, przeglądy techniczne, utrzymanie w stanie sprawności paneli, przeglądy
serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta.
W Części I-II zastosowany system charakteryzować musi się maksymalnie ograniczoną ingerencją w strukturę
dachu - montaż mało inwazyjny, z uwzględnieniem obciążenia wiatru.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
1) przygotowanie terenu pod roboty w tym:
a) przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót,
b) rozbiórka pokrycia dachowego i obudowa torów kablowych,
c) wykonanie przelotów kablowych w murach, stropach i innych przegrodach;
d) wykonanie niezbędnych przekopów;
2) roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne w tym:
a) montaż podkładu z blachy aluminiowej i wykonanie konstrukcji wsporczej paneli ze stali nierdzewnej,
wykonanie łączeń konstrukcji ze stali nierdzewnej, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczej,
b) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z kompletem urządzeń i automatyką,
c) montaż opierzeń i obróbek;
3) roboty instalacyjne w budynkach w tym:
a) montaż okablowania paneli, doprowadzenie z istniejącej sieci, wymaganą energię elektryczną
dla potrzeb własnych systemów współpracujących z panelami fotowoltaicznymi, zakończenie przyłączem
energetycznym,
b) montaż instalacji wyrównawczej i uziemiającej,
c) montaż rozdzielnic, okablowania i pozostałych urządzeń technologicznych związanych
z przekazywaniem energii elektrycznej na potrzeby własne oraz do sieci,
d) instalacja musi być wykonana w taki sposób aby zapewnić dostęp serwisantów do urządzeń
i wyposażenia oraz drożności odpływów wody opadowej;
4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych w tym:
a) naprawa pokrycia dachowego i elementów konstrukcji dachu - konieczna po montażu konstrukcji,
b) uszczelnienie przelotów kablowych przez stropy i pozostałe przegrody,
c) obudowa instalacji kablowej na klatce schodowej i w pomieszczeniach gdzie jest to wymagane,
d) prace wykończeniowe - tynkowanie, szpachlowanie i malowanie;
W Części III
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie ogrodzenia panelowego - ocynkowany malowany proszkowo, kolor zielony
(w odległości uniemożliwiającej zacienienie modułów), długość w przybliżeniu 250m (odległość ogrodzenia
od paneli min. 6m), zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane ogniowo), zakotwiczone w fundamencie
betonowym, szerokość paneli 2500, wysokość paneli 1500-1600, wielkość oczka: 5x20cm lub 6x20cm, długość
słupków 2000mm, o wymiarach 60x40x2mm/3mm lub 50*50*1,5mm/2mm zamykane od góry daszkami z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego, furtka 1300mm w świetle przejścia, zamykana na kłódkę.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09331200, 09332000, 45261215, 45310000, 45312310, 45315700, 45450000
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II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 18.5.2015. Zakończenie 18.8.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część I ŚWIETLICE
1) Krótki opis

Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych na dachach obiektów
w tym:
1. Świetlica wiejska Gościnko,
2. Świetlica wiejska Kowańcz,
3. Świetlica wiejska Lubiechowo,
4. Świetlica wiejska Malanowo,
5. Świetlica wiejska Mierzyn,
6. Świetlica wiejska Daszewo,
7. Świetlica wiejska Zwartowo,
8. Świetlica wiejska Kozia Góra,
9. Świetlica wiejska Syrkowice,
10. Świetlica wiejska w Domacynie,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09331200, 09332000, 45261215, 45310000, 45312310, 45315700, 45450000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część II SZKOŁY WIEJSKIE oraz obiekt miejski
1) Krótki opis

Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych na dachach obiektów w tym:
1. Szkoła Podstawowa Karścino,
2. Szkoła Podstawowa Daszewo,
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09331200, 09332000, 45261215, 45310000, 45312310, 45315700, 45450000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część III SYSTEM NAZIEMNY SP Karwin
1) Krótki opis

Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych w systemie naziemnym przy obiekcie Szkoły Podstawowej w
Karwinie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09331200, 09332000, 45261215, 45310000, 45312310, 45315700, 45450000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Pozycja Dodatkowe przedmioty: Słownik główny:45261215 nie dotyczy części 3.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część I – 20.000,00 zł
Część II – 16.000,00 zł
Część III –16.000,00 zł
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest do
wyraźnego oznaczenia części, których wadium dotyczy.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.
zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 8562 0007
0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się
termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno zostać złożone zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ważność i skuteczność poszczególnych form w
jakich może być wnoszone wadium.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:
(1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
(1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;
(2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
(3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
(4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
(5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
(6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
(a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
(b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
(c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- w przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy.
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Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
(8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:
(1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt 10.6. ppkt
(1) SIWZ
dla Wykonawców. Wskazane dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
(2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.6. ppkt (2) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) Wykonawca ubiegający się o realizację
zamówienia powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę:
- Dla części I:
- nie mniejszą niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);
- Dla części II:
- nie mniejszą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
- Dla części III:
- nie mniejszą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część,
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże spełnianie warunków
wskazanych w pkt 10.6.1 łącznie dla każdej z oferowanych części, np.:
- na część I i część II:
powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 700.000,00 zł (słownie:
siedemset tysięcy złotych);
2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia:
- Dla części I:
- nie mniejszą niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);
- Dla części II:
- nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
- Dla części III:
- nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część,
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże spełnianie warunków
wskazanych w pkt 10.6.2 łącznie dla każdej z oferowanych części, np.
- na część I i część II:
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powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy
złotych);

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:
(1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców.
W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował,
na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania
podmiotu trzeciego do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 10.4 SIWZ.
(2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
(3) Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów czy zostały wykonane należycie – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców.
Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10.5 SIWZ.
(4) W celu potwierdzenia, że panele fotowoltaiczne odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca przedstawi karty parametrów oferowanych paneli.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(1-2) Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) na stanowisko kierownika budowy – co najmniej 1 osobą posiadającą: - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu
robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
- doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień obejmujące co najmniej 24 miesiące przy realizacji robót
budowlanych jako kierownik budowy lub kierownik robót
(w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U.2013.1409 j. t. ze zm. –
dalej "Prawo Budowlane”,
2) na stanowisko kierownika robót– co najmniej 1 osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy
wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
- doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień obejmujące co najmniej 24 miesiące przy realizacji robót
budowlanych jako kierownik budowy lub kierownik robót
(w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U.2013.1409 j. t. ze zm. –
dalej "Prawo Budowlane”,
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(3) W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
Dla części I:
minimum 2 prace polegające na dostawie i montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych
wraz z uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto łącznie, w tym minimum 1 praca polegająca
na rozmieszczeniu ogniw na dachu budynku.
Dla części II:
minimum 2 prace polegające na dostawie i montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych
wraz z uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto łącznie, w tym minimum 1 praca polegająca
na rozmieszczeniu ogniw na dachu budynku,
Dla części III:
minimum 2 prace polegające na dostawie i montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych
wraz z uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto łącznie, w tym minimum 1 praca
polegająca na montażu ogniw w systemie naziemnym.
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część,
Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony, gdy Wykonawca wykaże spełnianie
warunków wskazanych w pkt 10.5 łącznie dla każdej z oferowanych części, np.:
- Składając ofertę na część I oraz II Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
wykaże, że posiada doświadczenie w postaci wykonania:
minimum 2 prac polegających na dostawie i montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych
wraz z uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 160.000 zł. brutto łącznie, w tym minimum 1 praca
polegająca na rozmieszczeniu ogniw na dachu budynku.
- Składając ofertę na część I oraz III Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
wykaże, że posiada doświadczenie w postaci wykonania:
minimum 2 prac polegających na dostawie i montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem, o
wartości nie mniejszej niż 180.000 zł. brutto łącznie, w tym
minimum 1 praca polegająca na montażu ogniw w systemie naziemnym i 1 praca polegająca na rozmieszczeniu
ogniw na dachu budynku.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
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2. Sprawność energetyczna. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GP.271.3.2015.KS

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.4.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.4.2015 - 10:15
Miejscowość:
Karlino
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3) Informacje dodatkowe
- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE NA RZECZ POPRAWY
STANU ŚRODOWISKA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY”
ORAZ W RAMACH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE.
- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.
- W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu zostaną wyrażone w walutach
obcych, to do oceny spełnienia warunków zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP danej
waluty do PLN z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
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Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest dołączyć
dokumenty, dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt 11.2.5 – 11.2.6 SIWZ.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może
żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę
stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto w pieniądzu lub w innych formach określonych w art. 148 ust. 1
ustawy.
- Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić istotne postanowienia umowy
o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy,
stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej Instrukcji
dla Wykonawców i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zamawiający
w porozumieniu z Wykonawcą może wprowadzić nieistotne zmiany postanowień umowy
o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy. Zmiana
umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącą podstawę
jego wniesienia - jeżeli została przesłana faksem, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny
sposób.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.3.2015


