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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104933-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Energia słoneczna
2018/S 048-104933
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5
Rzeszów
35-064
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33
Boguchwała
36-040
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
Chmielnik
36-016
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Czarna
Czarna 260
Czarna
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37-125
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
Czudec
38-120
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
Głogów Małopolski
36-060
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Krasne
Krasne 121
Krasne
36-007
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Lubenia
Lubenia 131
Lubenia
36-042
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
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Główny adres: www.rof.org.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Łańcut
ul. A. Mickiewicza 2a
Łańcut
37-100
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18
Łańcut
37-100
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
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Trzebownisko
36-001
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Tyczyn
ul. Rynek 18
Tyczyn
36-020
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.2)

Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.rof.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5
Rzeszów
35-064
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5
Rzeszów
35-064
Polska
E-mail: biuro@rof.org.pl
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rof.org.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
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Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE
na terenie ROF – projekt parasolowy”
Numer referencyjny: ZP.1.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach
projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF –
projekt parasolowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej nr III Czysta energia; Pl 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
09331100
45300000
45310000
45311100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów,
Trzebownisko, Tyczyn, Krasne, Świlcza, Głogów Młp.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
– w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2178 instalacji fotowoltaicznych, oraz
dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3
kWp.
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2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2178 - zamówienie podstawowe + do 1000 prawo opcji = do 3178 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 175, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec
- 97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm. M.
Rzeszów - 675, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 196, gm. Tyczyn - 128.
3. Każda instalacja fotowoltaiczna musi składać się z 10 modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej
niż 300 Wp wyposażonych w optymalizatory mocy (zintegrowane lub dołączane niezależnie). Moduły
fotowoltaiczne muszą zostać podłączone do jednofazowego lub trójfazowego falownika beztransformatorowego
za pomocą kabli solarnych. Falownik za pomocą kabla lub przewodu zostanie podłączony do rozdzielni głównej
lub wewnętrznego obwodu budynku, którego parametry techniczne pozwolą na przyłączenie danej mocy.
Wstępne miejsce montażu falownika, sposób prowadzenia kabli oraz rozplanowanie modułów PV przedstawiają
karty weryfikacji technicznej.
4. Do zamiany prądu stałego na przemienny zostanie zastosowany falownik jednofazowy lub trójfazowy
beztransformatorowy umożliwiający montaż zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Moduły
fotowoltaiczne zostaną przymocowane do dachu za pomocą odpowiednio dobranej konstrukcji montażowej lub
na gruncie np. za pomocą konstrukcji osadzonej w gruncie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania falowników jednego typu za wyjątkiem sytuacji, w której budynek
jest zasilany z jednej fazy, a wykonawca zdecydował się na zastosowanie falowników trójfazowych. W takim
przypadku dla budynków zasilanych jednofazowo, Wykonawca zobowiązany jest zastosować falownik
jednofazowy a w pozostałych budynkach trójfazowy.
Instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonowała w systemie sieciowym. Energia wyprodukowana przez instalację
PV będzie zużywana na potrzeby własne budynku, a nadwyżki będą wprowadzane do sieci OSD (Operatora
Systemu Dystrybucyjnego). Wykonana instalacja musi spełniać wymogi kryteriów przyłączenia mikroinstalacji
opisane w aktualnej na dzień przyłączenia do sieci IRiESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja SA). Montaż dwukierunkowego licznika energii jest po stronie OSD.
Z uwagi na charakter inwestycji oraz ograniczoną przestrzeń montażową założono zastosowanie modułów
monokrystalicznych charakteryzujących się wysoką sprawnością i mniejszymi rozmiarami.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się montaż optymalizatorów mocy podłączonych do każdego
modułu fotowoltaicznego, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modułu PV lub grupy ogniw PV. Pozwoli to na osiągnięcie wyższych uzysków energii z całej
instalacji.
Każda instalacja fotowoltaiczna musi posiadać możliwość podłączenia do systemu monitoringu umożliwiającego
monitorowanie jej pracy z wykorzystaniem komputera lub urządzenia mobilnego.
Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane równolegle do dachu budynku za pomocą konstrukcji wsporczej
lub na podkonstrukcji wsporczej dla dachu płaskiego zgodnie z koncepcjami zawartymi w kartach weryfikacji
technicznej. Dla instalacji gruntowych wymagane będzie zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej ze
stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz aluminium z mocowaniami ze stali nierdzewnej, dwupodporowej,
zapewniającej usytuowanie modułów PV nad poziomem gruntu minimum 70 cm.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryteria techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1) Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw instalacji fotowoltaicznych, których
dostawa stanowi przedmiot Umowy.
2) Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji mają być realizowane na warunkach określonych
dla zamówienia podstawowego.
3) Zakres zamówień, które mogą zostać udzielone w ramach prawa opcji Zamawiający (tu gminy, które z
tego prawa będą korzystać) określa na maksymalnym poziomie obejmującym dostawę maksymalnie (łącznie
wszystkie gminy) 1000 instalacji fotowoltaicznych, spełniających warunki i parametry określone w dokumentacji
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.
4) W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego
wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o
udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
5) Zamawiający wymaga, aby wartość wynagrodzenia jednostkowego przysługującego Wykonawcy z tytułu
dostawy (tu i dalej w niniejszym paragrafie - w rozumieniu Pzp i zgodnie z przedmiotem zamówienia) jednej
instalacji fotowoltaicznej była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień
udzielanych w ramach prawa opcji.
6) Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji Umowy.
7) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania
z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, tj. dostawy
1000 instalacji fotowoltaicznych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez
Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie,
niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, tj. dostawy 1000 instalacji fotowoltaicznych.
8) Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego (tu oddzielnie
przez każdą z gmin korzystających z prawa opcji) zobowiązujące Wykonawcę do wykonania uzupełniającego
zamówienia w ramach prawa opcji, z określeniem zakresu - liczby i rodzaju zamawianych instalacji
fotowoltaicznych i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
9) Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie
zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
10) Zamawiający najpóźniej w terminie do 31 marca 2019 roku złoży Wykonawcy ostatnie pisemne
oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, na podstawie którego może
udzielić zamówienia obejmującego maksymalny poziom prawa opcji, tj. realizację dostawy 1000 instalacji
fotowoltaicznych albo zamówienia obejmującego dostawę mniejszej niż 1000, liczby instalacji fotowoltaicznych.
11) W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w ramach prawa opcji nie obejmującego
maksymalnego poziomu prawa opcji, przed zakończeniem realizacji prac objętych zamówieniem złożonym w
ramach prawa opcji, Zamawiający jest uprawniony do złożenia, kolejnych oświadczeń w przedmiocie dostaw
objętych prawem opcji do wyczerpania maksymalnego poziomu określonego dla prawa opcji.
12) Niezłożenie przez Zamawiającego pierwszego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji
do dnia 31.3.2019 r., oznacza rezygnację z udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu dostaw zrealizowanych w ramach zamówienia
podstawowego.
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13) Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji,
Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych prac.
14) Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu dostaw zrealizowanych w ramach zamówienia
podstawowego.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.03.04.00-18-0001/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5 pkt
1 i 8 ustawy Pzp
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(art.
24aa ust. 1 ustawy Pzp)
3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu - samodzielnie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 15 ustawy Pzp;
4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp
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5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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 Pzp,
6) Zaśw. właśc. naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert,
b) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000
000,00 PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone przez zamawiającego dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej tj.
— wykażą dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę minimum 15 000 000,00
PLN,
— wykażą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 10 000 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
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wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 8 do
SIWZ.
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr
9 do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej/ zawodowej.
W zakresie doświadczenia (warunek doświadczenie):
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej 100 kompletnych instalacji
fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na
rzecz jednego lub więcej podmiotów.
UWAGA:
a) Realizacja kompletnych instalacji fotowoltaicznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej
kompletnej instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji
fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych, falownika i zabezpieczeń.
b) Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie
w formule dostaw wraz z montażem.
c) Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje fotowoltaiczne mogły być wykonywane w ramach jednego
lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów, z
zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 50
kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykonanych na podstawie
jednej umowy/w ramach jednego zamówienia.
d) Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej 50 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o
mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie
niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 50 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy
nie mniejszej niż 2 kW każda zrealizowanych przez jednego Wykonawcę.
W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
3) zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w
ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak
określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.
W zakresie dysponowania osobami:
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— dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze Kierownika kontraktu, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej
jednego projektu/zamówienia/inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż co najmniej 50 instalacji
fotowoltaicznych lub solarnych i jednocześnie posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub solarnych,
— dysponują lub będą dysponować co najmniej 13 minimum 2-osobowymi zespołami (ekipami). W skład
każdego z zespołów musi wchodzić minimum:
a) 1 osoba posiadająca uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych,
b) 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP do 1 kV „D” (dozór) lub uprawnienia równoważne,
c) 1 osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza, aby dana osoba wchodząca w skład zespołu realizującego zamówienie posiadała
łącznie wszystkie wymagane uprawnienia albo niektóre z wymaganych uprawnień, co nie zwalnia Wykonawcy z
posiadania co najmniej 13 minimum 2-osobowych zespołów (ekip).
Powyżej wskazany personel Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania zamawiającego, co nie zwalnia
Wykonawcy z zapewnienia dodatkowego personelu (zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i posiadane uprawnienia
oraz doświadczenie) jaki okaże się niezbędny dla realizacji zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy - zgodnie z projektem umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ).

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: 20/04/2018
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
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i uczestniczyć w nim mogą wszystkie zainteresowane osoby.

12 / 14

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:
Ciąg dalszy z Sekcji III.1.1).
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) Sekcji III.1.1) ust. 5 pkt 1 i 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
Terminu składania.
2) Sekcji III.1.1 w ust. 5 pkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania.
3) Sekcji III.1.1 w ust. 5 pkt 6 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekci III.1.1) ust 6, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że 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.
8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/
wspólnicy spółki cywilnej):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2
ustawy Pzp);
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2) Formularz JEDZ składa każdy z wykonawców składających wspólnie ofertę (w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie);
3) Dokumenty wymienione w Sekcji III.1.1) ust. 3 i 4 składa każdy z wykonawców
Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.rof.org.pl
3. Zamawiający żąda wniesienia wadium na kwoty/wartość - 200 000,00 PLN. Więcej informacji w zakresie
wymogów związanych z wniesieniem wadium zawarto w SIWZ (Rozdz. X).
4. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej,na
której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z
adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - Nie dotyczy
7. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt3,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień - Nie dotyczy
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd 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:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu III Rozdziału 3 ustawy Pzp nie
stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
Orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
7. Więcej szczegółowych informacji w zakresie związanym ze składaniem odwołań zawierają przepisy Działu III
Rozdział II ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd 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:
07/03/2018
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