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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Czernichów
ul. Gminna 1
Czernichów
32-070
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Gędłek
Tel.:  +48 122702105
E-mail: urzad@czernichow.pl 
Faks:  +48 122702324
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.czernichow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Liszki
Liszki 230
Liszki
32-060
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rajca
Tel.:  +48 122806234
E-mail: ug@liszki.pl 
Faks:  +48 122806252
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.liszki.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Skawina
Rynek 1
Skawina
32-050
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Ożóg
Tel.:  +48 122770100
E-mail: urzad@um.skawina.net 
Faks:  +48 122770110
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:

mailto:urzad@czernichow.pl
http://www.czernichow.pl
mailto:ug@liszki.pl
http://www.liszki.pl
mailto:urzad@um.skawina.net
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Główny adres: http://www.gminaskawina.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Świątniki Górne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
Świątniki Górne
32-040
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Piegza
Tel.:  +48 122704030
E-mail: umig@swiatniki-gorne.pl 
Faks:  +48 122704132
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.swiatniki-gorne.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Zabierzów
Rynek 1
Zabierzów
32-080
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Matysik
Tel.:  +48 122830700
E-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl 
Faks:  +48 122852109
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zabierzow.org.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.bliskokrakowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Stowarzyszenie Blisko Krakowa
ul. Szkolna 4
Radziszów
32-052
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Gędłek
Tel.:  +48 1225602131
E-mail: biuro@bliskokrakowa.pl 
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bliskokrakowa.pl/

http://www.gminaskawina.pl
mailto:umig@swiatniki-gorne.pl
http://www.swiatniki-gorne.pl
mailto:zabierzow@zabierzow.org.pl
http://www.zabierzow.org.pl
http://www.bliskokrakowa.pl/
mailto:biuro@bliskokrakowa.pl
http://www.bliskokrakowa.pl/
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://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, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA
BIOMASĘ NA TERENIE GMIN (...)
Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE -
zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na
terenie gmin: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów w ramach projektu „Czysta Energia
Blisko Krakowa”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie
4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 50 428 704.12 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
45300000
45321000
45330000
45331000
09331100
45310000

https://epuap.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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45311100
45315600
45315300
42511110
39370000
45331110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar gmin Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, w powiecie krakowskim.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE -
zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na
terenie gmin: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów w ramach projektu „Czysta Energia
Blisko Krakowa”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie
4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.
3. Celem projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” jest osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii. Działania obejmować będą projekty
zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów energii
poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 214 352.06 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.04.01.01-12-1082/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Projekt pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia.

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
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: 25/04/2019
Czas lokalny: 15:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2019
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Czas lokalny: 16:00
Miejsce:
W siedzibie pełnomocnika Zamawiających - Stowarzyszenie Blisko Krakowa (32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4),
sala balowa (I piętro)

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:
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) /Pzp/ Stowarzyszenie Blisko Krakowa; 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4,
wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000317450 jest upoważnione przez
Zamawiających do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, poprzedzonego dialogiem technicznym w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”.
Ogłoszenie postępowania zostało poprzedzone dialogiem technicznym. Informacje na temat dialogu są
dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Blisko Krakowa: http://www.bliskokrakowa.pl/

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej opisane w Pzp:
1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;

http://www.bliskokrakowa.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
pkt. 1) i w pkt. 2).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający
mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

