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UWAGA !
W dniu 14 listopada zamieszczono zmianę dwóch zapisów Specyfikacji kliknij tutaj

Siedliszcze, 8 listopada 2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze
Dane zamawiającego
Nazwa: Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Numer ogłoszenia w BZP:
612937-N-2017
Numer ogłoszenia na platformie licytacji:
L-397-2017
Termin otwarcia licytacji:
5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.
I. Określenie przedmiotu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż kompaktowych słonecznych podgrzewaczy

ciepłej wody użytkowej. Instalacje w liczbie 153 kpl zostaną zamontowane na obiektach
prywatnych nieruchomości mieszkańców Gminy Siedliszcze. Projekt realizowany będzie na
obszarze województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego, Gminy Siedliszcze. Wykaz
nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja zawiera załącznik nr 1. Łącznie
projekt obejmuje 153 zestawy dla użytkowników prywatnych. Kompaktowe słoneczne
podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, zwane dalej Zestawem, usytuowane będą w znacznej
większości na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych oraz
również jako wolnostojące na gruncie tj. posadowione na fundamencie. Sporadycznie
występują przypadki zlokalizowania na garażach i balkonach. Ponadto możliwy jest montaż
zestawów na budynkach gospodarczych i tarasach. Podczas projektowania następuje w
uzgodnieniu z właścicielem/ami nieruchomości ostateczny wybór optymalnej lokalizacji
zestawu. Wykonawca opracuje dokumentację: - Inwentaryzację nieruchomości dla oceny
optymalnego montażu zestawu na protokole z czytelnym podpisem właściciela; wzór
protokołu winien być zatwierdzony przez Zamawiającego, - Dokumentację powykonawczą z
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie montażu, Instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI
II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy
zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby
umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się
na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd
Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim
loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli
takie zarejestrowano przy rejestracji). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu
ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. W przypadku podania przez
wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z
wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę
przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie
skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi
na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce
„SAMOUCZEK”. Wymagania techniczne: komputer PC z systemem operacyjnym
Windows/Linux, oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox
2.0 lub wyższa, nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. Adres strony
internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna https://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna
https://licytacje.uzp.gov.pl
III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej
Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. Po zalogowaniu się na Platformie,

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej
składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. W toku
licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne
korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do
jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył
ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę
brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze
należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania
zamówienia za realizację zamówienia oraz wszelkie inne koszty z tym związane. Oferta
złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę
minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 5.000,00
zł (pięć tysięcy zł). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od
określonego minimalnego postąpienia. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia
wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie
Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z
tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających
identyfikację Wykonawców. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do
jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką. W przypadku gdyby w
toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia, może to stanowić podstawę do unieważnienia
postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
Minimalna wysokość postąpienia 5.000,00 zł
Waluta Polski złoty (PLN)
IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania
Sposób określenia terminów: relatywny
Licytacja jednoetapowa
V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
Do dnia 16 listopada 2017 r. do godz. 10:00
VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Otwarcie licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: czas od ostatniego postąpienia
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 10 minut po złożeniu ostatniego
postąpienia.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:

Określenie warunków:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
Określenie warunków:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Określenie warunków:
Konieczne jest wykazanie doświadczenia w realizacji dostaw kolektorów słonecznych,
zestawów solarnych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej wraz z montażem - minimum 50
zestawów dostarczonych i zamontowanych w ramach jednego zamówienia.
Zamawiający nie 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.
Podstawy wykluczenia określone w art. 24. ust.1 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje
wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu: Tak
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 3 ustawy PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z
postępowania.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 1 ustawy PZP
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie żąda
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 2 ustawy PZP:
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Inne dokumenty:
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o przynależności (lub jej braku) do grupy
kapitałowej. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
IX. Termin związania ofertą
30 dni od dnia składania ofert
X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji
zamówienia)
Zakończenie do 29 czerwca 2018 r.
XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto
podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione
według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 4) 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. 978 i 1240, z
2016 r poz. 64). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: BS CHEŁM / ODDZIAŁ SIEDLISZCZE Nr rachunku: 13
8187 0004 2007 0150 0048 0017 Tytuł przelewu: „Znak sprawy: GT.271.19.17– ZNWU” 4.
Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1) w wekslach z

poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 2)
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego, 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Jeżeli
zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa wyżej będzie
zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 5. W sytuacji, gdy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego
na formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni
przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres
wynikający z aneksu do umowy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy,
albo wzór umowy
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie
http://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/ oraz www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI
XIII. Informacje dodatkowe
Informacje o wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Informacje na temat wadium Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
13.000,- PLN (słownie: trzynaście tysięcy zł). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BS CHEŁM / ODDZIAŁ
SIEDLISZCZE Nr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z adnotacją „Wadium –
Znak sprawy: GT.271.19.17” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu
potwierdzającego dokonanie przelewu. 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 2014 r poz. 1804, z 2015 r. poz. 978, 1240, z 2016 r poz. 64). Za skuteczne wniesienie
wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące
elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji)
oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule:
„od dnia …….– do dnia ………”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia
wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres
związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zasady
wnoszenia wadium, zwracania i zatrzymania wadium określone zostały szczegółowo w
ustawie pzp.
UWAGA - wadium należy złożyć na wezwanie zamawiającego w piśmie zapraszającym do
składania ofert, w którym zostanie wyznaczony termin otwarcia licytacji.

Dokumenty do pobrania
kliknij tutaj
Nowy rozszerzony załącznik nr 1 do Specyfikacji (10.11.2017)
kliknij tutaj

Unieważnienie postępowania
klkinij tutaj

