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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:649455-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Żarnów: Instalacje słoneczne
2022/S 226-649455

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Żarnów
Krajowy numer identyfikacyjny: 7681717807
Adres pocztowy: ul. Opoczyńska 5
Miejscowość: Żarnów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 26-330
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@zarnow.eu 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zarnow.eu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.zarnow.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

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:
„Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

II.1.2) Główny kod CPV
09332000 Instalacje słoneczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i 
Paradyż” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 
Odnawialne źródła energii.
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację 
inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:
Część I – Instalacje fotowoltaiczne: − 504 szt. – dla gospodarstw domowych;
Część II – Kolektory słoneczne: − 85 szt. – dla gospodarstw domowych;
Część III – Kotły na biomasę: − 59 szt. – dla gospodarstw domowych;
Część IV – Pompy ciepła: − 185 szt. – dla gospodarstw domowych;
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi 
załącznik nr 2 do SWZ.
5. Inwestycja realizowana będzie w systemie „za

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I – Instalacje fotowoltaiczne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji 
polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:
Część I – Instalacje fotowoltaiczne: − 504 szt. – dla gospodarstw domowych;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 
Odnawialne źródła energii.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II – Kolektory słoneczne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000 Instalacje słoneczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji 
polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:
Część II – Kolektory słoneczne: − 85 szt. – dla gospodarstw domowych;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 
Odnawialne źródła energii.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III – Kotły na biomasę
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44621200 Kotły grzewcze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji 
polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:
Część III – Kotły na biomasę: − 59 szt. – dla gospodarstw domowych;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 
Odnawialne źródła energii.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV – Pompy ciepła
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
42511110 Pompy grzewcze

23/11/2022 S226
https://ted.europa.eu/TED

4 / 8



Dz.U./S S226
23/11/2022
649455-2022-PL

5 / 8

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji 
polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:
Część IV – Pompy ciepła: − 185 szt. – dla gospodarstw domowych;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 
Odnawialne źródła energii.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej:
Część I:
jedną dostawę związaną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. instalacji 
fotowoltaicznych albo jedną robotę budowlaną lub usługę, której zakresem była modernizacja lub przebudowa 
lub budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. instalacji fotowoltaicznych o wartości 
minimum 3 000 000,00 zł brutto.
Część II:
jedną dostawę związaną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektorów 
słonecznych albo jedną robotę budowlaną lub usługę, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub 

23/11/2022 S226
https://ted.europa.eu/TED

5 / 8



Dz.U./S S226
23/11/2022
649455-2022-PL

6 / 8

budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych o wartości minimum 
400 000,00 zł brutto.
Część III:
jedną dostawę z montażem kotłów na biomasę albo jedną robotę budowlaną lub usługę której zakres 
obejmował dostawę i montaż kotłów na biomasę o wartości minimum 700 000,00 zł brutto.
Część IV:
jedną dostawę z montażem pomp ciepła albo jedną robotę budowlaną lub usługę której zakres obejmował 
dostawę i montaż pomp ciepła o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, 
Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla 
danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie 
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
1.4.2. Wykonawca winien wykazać, że będzie dysponował osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia:
Część I:
Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji 
związanej z budową lub przebudową lub modernizacją instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii tj. 
instalacji fotowoltaicznych;
Część II:
Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych;
Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 
na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową lub przebudową lub modernizacją instalacji wykorzystującej 
odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych;
Część III:
Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co 
najmniej 1 inwestycji związanej z dostawą i montażem kotłów na biomasę.
Część IV:
Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z SWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/12/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
elektronicznie przez miniPortal

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część I - 75 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.
Część II – 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100
Część III – 13 000,00 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100
Część IV - 75 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.
12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu:
miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal,
poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zarnow.eu 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2022
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