Ogłoszenie nr 626593-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.
Gmina Mniszków: Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie
Mniszków w systemie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
"Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez
zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków, krajowy numer identyfikacyjny
59064812600000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 10 , 26341 Mniszków, woj. łódzkie,

państwo Polska, tel. 447 561 522, e-mail budownictwo@mniszkow.pl, faks 447 561 523.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mniszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż mikroinstalacji
prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków w systemie ZAPROJEKTUJWYBUDUJ
Numer referencyjny: ZP.271.4.2017.AP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie
mikroinstalacji fotowoltaicznych poprzez sporządzenie dokumentacji ( planów zabudowy,
określających usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejących sieci
elektroenergetycznych, schematów instalacji z wewnętrznym źródłem oraz układem
pomiarowym) i montaż 154 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej
390 kWp w Gminie Mniszków, powiat opoczyński, województwo łódzkie wraz ze
skutecznym ich zgłoszeniem do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź –Teren i
przygotowaniem ich do przyłączenia do sieci elektronergetycznej. Instalacje mają
funkcjonować zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 r. Energia
wytworzona w instalacjach będzie zużywana na potrzeby własne obiektów. 152
mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 2,5 kWp każda montowane będą na
konstrukcjach na dachach oraz gruntach należących do mieszkańców gminy Mniszków oraz 2
mikroinstalacje fotowoltaiczne, każda o mocy zainstalowanej 5 kWp montowane będą na
dwóch budynkach użyteczności publicznej (Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie,
dom ludowy we wsi Prucheńsko Duże). W przypadku paneli PV montowanych na budynkach

mieszkalnych, w których prowadzona jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub
rolnicza zapewniony ma być rozdział instalacji w tych budynkach na potrzeby własne oraz
działalności poprzez zamontowanie osobnego licznika dla działalności gospodarczej/rolniczej
( w tym przypadku mikroinstalacja może być przyłączona jedynie do tej części rozdzielonej
instalacji, która służy zaspokajaniu potrzeb własnych w mieszkaniu). Na dwóch budynkach
użyteczności publicznej należy przewidzieć w projekcie oraz przy montażu mikroinstalacji
zastosowanie urządzeń blokujących możliwość przekazania nadwyżki energii do sieci
zewnętrznej. Wykaz nieruchomości, na których zostaną zamontowane mikroinstalacje
zawiera program funkcjonalno-użytkowy (PFU). PFU stanowi podstawę wymagań względem
jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym realizację zamówienia.
Przewiduje się montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynków
w systemie bezinwazyjnym tj. bez uszkadzania pokrycia dachowego oraz naruszania ciągłości
izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu. 2.Zakres w/w prac obejmuje
zaprojektowanie, wybudowanie, przyłączenie mikroinstalacji do instalacji odbiorczych nn;, w
tym : 1) dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem wg PFU, dobór
odpowiedniej ilości i rodzaju paneli polikrystalicznych oraz innych elementów systemu
fotowoltaicznego, 2) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej przez osobę
uprawnioną, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji wstępnych założeń projektowych przez
zamawiającego, 3) zakup, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych zgodnie z
dokumentacją i z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A, 4) uporządkowanie terenu po
wykonanych pracach , 5) dokonanie wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, regulacji i
rozruchu wybudowanych systemów instalacji fotowoltaicznych, 6) kompletne zgłoszenie
przyłączenia wykonanych mikroinstalacji wraz z wymaganymi załącznikami do PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź –Teren, celem uzyskania potwierdzeń możliwości
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiających zawarcie umów: o
świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej
oraz o sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej . 3.W skład
wyposażenia technicznego, koniecznego do prawidłowego funkcjonowania instalacji
fotowoltaicznych wchodzić będą: 1) dokumentacja, 2) panele fotowoltaiczne 3) inwerter
(falownik o nastawach zgodnych z tabelą PGE Dystrybucja S.A.), umożliwiający
gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w
instalacji, gwarantujące poprawną, bezpieczną pracę mikroinstalacji i współpracy z siecią
elektroenergetyczną Nn PGE Dystrybucja S.A., 4) konstrukcja montażowa, 5) rozdzielnia z
łącznikami oraz zabezpieczeniami, uziemieniem, niezbędnym okablowaniem, ochroną
przeciwporażeniową i przepięciową . 4.Program funkcjonalno użytkowy to dokument
stanowiący część dokumentacji mikroinstalacji. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna
obejmować pozostałą część dokumentacji projektowej mikroinstalacji (parametry techniczne
źródeł fotowoltaicznych, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń,
schematy instalacji elektrycznej obiektów, na których przedstawiony będzie sposób
podłączenia mikroinstalacji wraz z układem pomiarowym energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji, zgodnym z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.,, specyfikacje techniczne
wg wzoru (załącznik C do wniosku W-3/Zgłoszenia – PGE Dystrybucja S.A.), karty
katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC), certyfikaty, pisemne
gwarancje oraz całość dostaw i usług koniecznych do wykonania przedsięwzięcia. 5.
Wykonawca we własnym zakresie powinien ująć także te prace dodatkowe i elementy
instalacji, które nie wyszczególniono w PFU, lecz są ważne, bądź niezbędne dla właściwego i
stabilnego działania oraz uzyskania oczekiwanej przez Zamawiającego wieloletniej gwarancji
bezawaryjnego funkcjonowania instalacji. Wymagana jest wysoka jakość instalowanych
urządzeń, potwierdzona dokumentami określonymi w wymaganiach technicznych oraz
gwarancja producentów głównych urządzeń na okres nie krótszy jak w PFU, liczony od daty

ich protokolarnego odbioru. 6.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wytycznych w zakresie
wymagań technicznych dla instalacji OZE PGE Dystrybucja Oddział Łódź Teren ( PGE
Dystrybucja) w zakresie przyłączania do sieci (http://zelt.pl/osd/index.php?id=714), w
szczególności dotyczącymi: 1)procedury przyłączania mikroinstalacji 2)wymagań dla
układów pomiarowych energii elektrycznej w mikroinstalacjach 3)zgłoszenia przyłączenia do
sieci mikroinstalacji 4)oświadczenia wykonawcy o wykonaniu mikroinstalacji 5) załącznika C
do wniosku W-3 Zgłoszenia – Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej
6)oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele realizacji projektu. 7.Mikroinstalacja powinna być wybudowana zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i
eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przy
budowie mikroinstalacji zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową.
Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu
tzn. w sytuacjach gdy w sieci zasilającej wskutek uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z
faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sieć wraca do instalacji odbiorczej. 8.Wycena
oferty winna być poprzedzona wizją lokalną. Wszystkie dostarczone elementy instalacji i
urządzenia muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego
używania tzn. że żaden element instalacji, składający się na dostawę nie może być wcześniej
używany, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawny i działać bez uwag, posiadać
odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, musi odpowiadać wymogom ustawy o
wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, i
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. W tym celu
kierownik, budowy będzie przedkładał inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne atesty
lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie, wyniki oraz protokoły badań i prób
dotyczących realizowanego Przedmiotu umowy oraz deklaracje zgodności, certyfikaty,
aprobaty techniczne i pozostałe dokumenty stwierdzające jakość zastosowanych materiałów
budowlanych i do stosowania ich w budownictwie. Na każdym z powyższych dokumentów
kierownik budowy złoży stosowne pisemne oświadczenie o miejscu, w którym zabudowano
dany materiał, którego dokument dotyczy. 9.Przed zawarciem umowy Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robót, z którego wynikać będzie kolejność wykonywania prac oraz terminy rozpoczęcia i ich
zakończenia. Każda istotna zmiana w przedłożonym harmonogramie może być dokonana
wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania
Zamawiającego o postępie robót, zakresie robót w toku – na każdorazowe życzenie
Zamawiającego. Realizowana inwestycja powinna być prowadzona w zgodzie z przepisami
prawa pracy i BHP, sprawnie, bez zbędnej zwłoki i tylko uzasadnione przyczyny technicznoorganizacyjne, niekorzystne warunki pogodowe i inne zdarzenia losowe mogą spowodować
przerwy w wykonywaniu robót. Montaż mikroinstalacji na nieruchomościach, wymienionych
w PFU należy wykonywać zgodnie z w/w harmonogramem, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu telefonicznie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i właścicielem
nieruchomości. Gotowość montażu wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
właścicielowi nieruchomości na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 10.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z
powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub

innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W
okresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne umowy
ubezpieczenia OC delikt oraz OC kontrakt z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na
cały okres realizacji Przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z
roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże roszczenia do
rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu od poszkodowanego odpowiedzialność prawną
i finansową za wszystkie roszczenia. 11. Jeżeli w niniejszej SIWZ lub Programie
Funkcjonalno-Użytkowym pojawią się ewentualne wskazania parametrów technicznych,
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości
materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może
zaoferować przedmioty równoważne. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy. Rozwiązania równoważne opisanym to technologie robót,
materiały, wyposażenie i urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych, spełniających minimalne parametry określone przez
zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do wyżej
opisanych, obowiązany jest w myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
zamawiającego. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy
złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów
lub urządzeń. Na wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w
dokumentacji projektowej materiały, urządzenia są równoważne w stosunku do
przedstawionych przez Zamawiającego. 12. Zamawiający może unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
II.5) Główny kod CPV: 71323100-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09331200-0
45261215-4
45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-31
II.9) Informacje dodatkowe: zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do
31.07.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony gdy wykonawca złoży:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie
uznany za spełniony gdy wykonawca przedłoży : a) Informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy (na kwotę nie mniejszą niż: 1 500 000,00 zł.)
wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie
uznany za spełniony gdy wykonawca wykaże: a) w wykazie robót budowlanych:
udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty
budowlanej, polegającej na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości min
800.000,00zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) oraz załączenie dowodów
określających czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie . b)
wykazanie w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego: min. 1osoby
- kierownika robót, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i może
sprawować samodzielne funkcje w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania lub
projektowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz poda min.1 osobę posiadającą
ważne świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci w zakresie urządzeń prądotwórczych przyłączanych do krajowej sieci
elektroenergetycznej oraz urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie
wyższym jak 1 kV oraz o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lub certyfikat wydany przez
Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych . Uwaga 1:
określone wyżej wymagania mogą być łączone tzn. jedna osoba może posiadać wszystkie
wyżej wymienione kwalifikacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
(załącznik Nr 7), 2.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy prawo
zamówień publicznych (załącznik Nr 8). 3.Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z
opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016r. poz. 716) (załączniki Nr 9),
4.Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej ( składane po opublikowaniu na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert);
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5.Odpisu z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy. 6.Zamawiający żąda od wykonawcy,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
w/w ust.1,2,3,4,5 niniejszego działu. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
dokumentów w/w w ust.1,2,3,4,5, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 2.
Zamawiający nie żąda dokumentów, poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu. - warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 3. Dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego. - warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej: 4. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty (według załącznika nr 4 SIWZ). 5.
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami (według załącznika nr 5 SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których
mowa w części VI pkt II składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów o których mowa w pkt III zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W
OFERCIE: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty tj. z właściwego rejestru (KRS-u) lub centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2)
Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w SIWZ. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 5) Dowód wniesienia
wadium zgodnie z wytycznymi opisanymi w części VIII SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia
wadium w wysokości : 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł ). 2. Wadium może
być wniesione w: 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 (Dz. U. z
2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku
Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział Błogie nr konta : 41 8973 0003 0040 0040 0143
0005 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RB.271.4.2017.AP na Montaż
mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”. 3. Skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust.2, przed upływem terminu składania ofert
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej –
dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej
niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie
w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego

przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy określa ustawa Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
0,60
termin płatności
0,30
zatrudnianie pracowników na min.1/2 roku na podstawie umowy o pracę 0,10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w
załączonym do SIWZ wzorze umowy – załącznik nr 3. 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z
pełną akceptacją zapisów niniejszej umowy. 3. O wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów
umowy wykonawca może zwrócić się do za-mawiającego w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
wykonawcy o ile zaistniały okoliczności, o których mowa w umowie lub w art. 144 ust.1 pkt
6) ustawy pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-12-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

