
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wydzieleniem obwodu
elektrycznego w ramach modernizacji szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia w PAN

Ogrodzie Botanicznym-CZRB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prawdziwka 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-973

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ob.sekr@obpan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ogród Botaniczny, Nauka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wydzieleniem obwodu
elektrycznego w ramach modernizacji szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia w PAN
Ogrodzie Botanicznym-CZRB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09b23dd3-92c9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027204/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02 09:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024520/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wydzieleniem obwodu
elektrycznego w ramach modernizacji szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu „Florintegral -
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich i zagrożonych priorytetowych gatunków flory na
terenie Polski” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.soldea.pl/epz/epz/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.soldea.pl/epz/epz/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem kanału do komunikacji elektronicznej:
http://www.soldea.pl/epz/epz/. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji
elektronicznej zawarte są w Rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska
Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22)
182-60-00; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-
mail: ob.sekr@obpan.pl;- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym
można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: a.nowak@obpan.pl- Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej wraz z wydzieleniem obwodu elektrycznego w ramach modernizacji szklarni
adaptacyjnej oraz jej wyposażenia w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie
w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i
priorytetowych gatunków flory na terenie Polski - znak sprawy BZP.26.1.1.2021FL, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i
realizacji umowy o zamówienie publiczne;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” lub ustawę z dnia 13 października
2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) lub inne przepisy prawa lub
umowy zawarte przez zamawiającego;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.
78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych
administratora danych;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych
przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją
umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku
Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1
lit. b RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.26.1.1.2021FL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz
z wydzieleniem obwodu elektrycznego w ramach modernizacji szklarni adaptacyjnej oraz jej
wyposażenia w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie. Miejscem
realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. Zamawiający wymaga co
najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace montażowe instalacji
fotowoltaicznej oraz naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym w ramach
wynagrodzenia podanego w ofercie przez Wykonawcę. Wydłużenie minimalnego okresu
gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający wymaga poniższej
minimalnej gwarancji producenta na następujące elementy instalacji fotowoltaicznej:1. moduły
fotowoltaiczne: minimum 16 lat2. uzysk mocy: a) 10 lat na min. 90%b) 25 lat na min. 80%3.
przetwornice: minimum 15 lat4. pozostałe urządzenia: minimum 5 latZamawiający podaje kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 421 024,32 zł brutto.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności technicznej
lub zawodowej:a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:w
okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),
wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonuje) co najmniej 3 zamówienia obejmujące dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o
mocy co najmniej 20 kWp każde.W przypadku dostaw nadal wykonywanych, faktycznie
zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać wymagania określone
powyżej.Wykonawca musi potwierdzić ich należyte wykonanie, poprzez przedstawienie
odpowiednich dokumentów wystawionych przez Zamawiającego lub odbiorcę dostawy.W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi
spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców lub podmiot trzeci, na zasoby którego
powołują się Wykonawcy.b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże że:dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą, która posiada ważny
certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych
wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny dokument potwierdzający
posiadane kwalifikacje do instalacji odnawialnych źródeł energii.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, - załącznik
nr 3B do SWZ albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3A do SWZ.2. aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 1) wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3
miesięcy – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ
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(wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SWZ);2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w
Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b) SWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 5 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) Załącznik nr 1a - Opis oferowanej instalacji
fotowoltaicznej2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ;3) aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ (jeżeli dotyczy);4) zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy);5)
oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt 2) SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (spółki cywilne/konsorcja):1) oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;2) w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;3) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII
ust. 3 pkt 2 i pkt 3 oraz w Rozdziale IX ust. 2 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni
wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców
wspólnie składających ofertę, z zastrzeżeniem określonym w Rozdziale VIII ust. 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, w szczególności: Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie w stosunku do treści wybranej oferty w
zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz na zasadach określonych we wzorze
umowy.1. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień́ publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość́ wprowadzenia do Umowy zmian, w szczególności w
przypadku: 1) zaistnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej omyłki polegającej na
niezgodności treści umowy z ofertą, w zakresie postanowień umowy do treści oferty,2)
wystąpienia potrzeby zmiany zawartej Umowy w zakresie terminów, zakresu lub sposobu
wykonania zadań́, jeżeli wykonanie Umowy w pierwotnie zakładanym terminie, zakresie lub w
powrotnie zakładany sposób stało się niemożliwe lub niecelowe lub zaistniała konieczność́
zmiany zakresu lub sposobu wykonania Umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron,
których nie można było przewidzieć́ w dniu zawarcia Umowy lub na skutek okoliczności
zależnych od Zamawiającego lub okoliczności zaistnienia siły wyższej lub okoliczności
wskazanych w pkt 3) poniżej, poprzez: a) przedłużenie terminu o czas trwania przyczyn
uniemożliwiających realizacje ̨ Umowy zgodnie z jej postanowieniami; b) zmianę ̨ zakresu (w tym
ograniczenie zakresu Umowy lub wykonanie prac dodatkowych) lub sposobu wykonania
Umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących zakresu wykonania
zadań́, dopuszcza się ̨ zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia całkowitego brutto,
określonego w § 9 ust. 1, jednak nie więcej niż ̇ o 10%, lub zmianę ̨ zasad płatności tego
wynagrodzenia – jako element lub bezpośredni skutek tych zmian, przy czym zwiększenie
Wykonawcy wynagrodzenia jest dopuszczalne pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w
celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań́ musi ponieść́ koszty, których zawarcie w
cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania; 3) gdy nastąpi zmiana przepisów prawa
powszechnie obowiązującego albo zmiana umowy o dofinasowanie, która ma wpływ na termin,
zakres lub sposób realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie dostosowującym postanowienia
Umowy do tych zmian; 4) konieczności wprowadzenia innych zmian do Umowy niż ̇ wyżej
wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach,
standardach lub zmianami w zakresie wiedzy dotyczącej przedmiotu Umowy w zakresie
dostosowującym postanowienia Umowy do ww. zmian, bez wpływu na maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy; 5) w przypadku zmiany w
innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub
przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć́
w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu
Umowy, w zakresie dostosowującym postanowienia Umowy do tych zmian bez wpływu na
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy; 6) w przypadku,
gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji pracy jest uzasadnione i niezbędne do
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej
do przewidzenia, bez wpływu na maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu Umowy. 7) spowodowanych sytuacja ̨ epidemiczna ̨ związana ̨ z wystąpieniem
epidemii koronawirusa SARS COV 2 i choroba ̨ COVID 19 – w takim przypadku możliwość́
zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem epidemii,
które uniemożliwiają ̨ Stronom należyte wykonanie Umowy, przy czym zmiana Umowy może
nastąpić́ jedynie w przypadku przedstawienia przez Stronę ̨ wnioskująca ̨ o zmianę ̨ Umowy
dowodów potwierdzających realny i obiektywny wpływ sytuacji epidemicznej na brak możliwości
prawidłowej realizacji Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://www.soldea.pl/epz/epz/
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek
udziału w postępowaniu, określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ musi spełniać
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). 2. Wykonawca
zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz z
ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej SWZ) oraz Opisem oferowanej instalacji fotowoltaicznej sporządzonym wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego złożyć: 1) oświadczenie, o którym
mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, stanowiące załącznik nr 2A do SWZ;2) oświadczenie, o
którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SWZ, stanowiące załącznik nr 2B do SWZ i
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 (jeżeli
dotyczy);3) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 5 SWZ; 4) dokumenty, o których
mowa w Rozdziale XI ust. 6 i ust. 8 SWZ;5) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane
w ust. 11 załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.3. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie musi
zawierać informacje zawarte w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp5. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, musi potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
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	4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 30,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, - załącznik nr 3B do SWZ albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3A do SWZ.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SWZ);2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b) SWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 5 do SWZ).
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: http://www.soldea.pl/epz/epz/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 11:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


