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Osloszenie ff 771373-N-2020 z dnia23.12.2020 r.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.: ,,Wykonanie rob6t projektowo-budowlanych dla

zadania p.n. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla rrybranych obiekt6w Przedsigbiorstwa

Gospodarki Miejskiej Sp, z o.o. w Polkowicach " w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Robotv budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamriwienie mogq ubiegad si9 wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalez4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30Yo, os6b zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych
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Je2eli tak, nale2y wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podai

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wmz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., kajowy numer

identyfikacyjny 39055865900000, ul. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice, woj. dolno3lqskie,

paristwo Polska, tel. 768 462 9ll, e-mail w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl, faks 768 462 960.

Adres strony intemetowej (URL): www.pgm-polkowice.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskad dostgp do narzgdzi i txz4dzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

f.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (eieti dotyczy)t

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z

innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania

odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkaldego z

zamawiaj4cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostalych zamawiaj 4cych) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo3redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http://wwwbip.pgm-polkowice.com.pl/

Nie
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Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zamdwienia

Tak

http ://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji morna uzf,skad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowrniu naleZy pzesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w

inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. 59-100 Polkowice, ul. D4browskiego 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i wzqilzeft lub format6w plik6w,

kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpodredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uzyskad pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: ,,Wykonanie rob6t projektowo-

budowlanych dla zadania p.n. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla wybranych obiekt6w

Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach " w procedurze zaprojektuj i

wybuduj.

Numer referencyjny: Nr sp.l8/2020

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwofci skladania ofert czgfciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w odniesieniu

do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowfane: l. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zmienia, uszczeg6lawia , rozszerza zapisy

programu funkcjonalno-uZytkowego opracowanego dla wszystkich obiekt6w. W przypadku

rozbie2noSci naleZy kierowai sig zapisami opisu przedmiotu zam6wienia ( zwanego r6wnie2OPZ).2.

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa instalacji

fotowohaicznych dla wybranych obiekt6w Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w
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Polkowicach " w procedurze zaprojektuj i wybuduj. 3. Zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje w

szczeg6lnoSci: Etap I : l) wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w

zakesie dotycz4cym dostawy i montaZu instalacji fotowoltaicznych w obiektach, w tym dokumentacji

projektowych, innych opracowafi szczeg6lowo opisanych w specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia wraz z dokumentami stanowi4cymijej zal4czniki oraz uzyskanie w imieniu

Zamawiaj4cego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowE lub dokonanie zgloszeh wykonywania

rob6t budowlanych niewymagaj4cych pozwolenia na budowg, o ile takie sq wymagane przepisami

prawa. Przy pracach projektowych naleZy uwzglgdnii migdzy innymi : a) Wymagane moce z

dokladnoSci4 do mocy osobnego panela PV, nieprzekraczajqce mocy zam6wionej aktualnej lub

planowanej:.Polkowice-BazaGl6wna:23,80kWp.Polkowice-zapleczewarsztatowe:49,98

kWp . Oczyszczalnia Sciekow w Moskorzynie: 31.28 kwp . Oczyszczalnia Sciek6w w Komomikach:

19,72kWp. Oczyszczalnia Sciek6w w Suchej Comej:42,84 kWp . Stacja Uzdatniania Wody w

Suchej G6rnej: 99,96 kWp . Oczyszczalnia Sciek6w w Polkowicach zasilanie I : 122,40 kWp.

Oczyszczalnia Sciek6w w Polkowicach zasilanie II: 204,00 kWp b) Wykonanie obliczeri

statystycznych systemu montazowego potwierdzajqcego odpornodi sytemu fotowoltaicznego na wiatr

iSnieg. Obliczenia bgdq zal4cznikiem do dokumentacji projektowej wykonawczej lub budowlanej ( w

przypadku koniecznoSci uzyskania pozwolenia na budowg ) c) Dokonanie oceny stanu konstrukcji

wigZby dachowej w obiektach: Oczyszczalnia Sciek6w w Komornikach, Baza Gl6wna i zaplecze

warsztatowe w Polkowicach ; pod kEtem wytrzymalodci na dodatkowe obci4Zenie panelami PV i

uzyskanie opinii uprawnionego konstruktora o dopuszczeniu montdzu instalacji PV na dachu tych

obiekt6w; Instalacje dachowe w obiektach: Oczyszczalnia Sciek6w w Komornikach, Baza Gl6wna i

zaplecze warsztatowe w Polkowicach powinny byi trwale zwiqzane z konstrukcj4 dachu.

Zamawiaj1cy dopuszcza stosowanie konstrukcji aerodynamicznych tylko w uzasadnionych

przypadkach potwierdzonych ekspertyz4 techniczn4 i po uzyskaniu zgody Zamawiaj4cego. e)

Opracowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcjq Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

zatwierdzonq przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego orv Wtycznymi Operatora Systemu

Dystrybucyjnego, f) Wszystkie urz4dzenia powinny zapewniai ochrong przeciwporaZeniowq,

przeciwpoZarow4 i odgromow4. Instalacje musz4 byi zaprojektowane i wykonane zgodnie z

wytycznymi Stowarzyszenia Bran2y Fotowoltaicznej Polska PV - Bezpieczeistwo przeciwpozarowe

instalacji PV g) Wpigcie instalacji paneli PV w istniej4c4 instalacjg elektroenergetyczn4. h)

Wykonanie wszelkich niezbgdnych i wymaganych inwentaryzacj i uzgodnieri oraz ekspertyz , w tym: z

operatorem systemu dystrybucji. i) Zapewnii parametry paneli PV, zgodnie z zapisami Programu

Funkcjonalno-Uitkowego. j) Zapewnit, parametry inwerter6q zgodnie z zapisami Programu

Funkcjonalno-Uitkowego. k) Zapewnii parametry kabli do paneli PV, zgodnie z zapisami Programu

\?)n
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Funkcjonalno-Uitkowego. l) Wykonawca gwarantuje zachowanie mocy przez panele PV na

poziomie min 90%o przez 10 lat oraz min 80 % po nastgpnych l5 latach, m) Wykonawca udziela pelnej

gwarancji- rgkojmi za calo6i zam6wienia wg nastgpujqcych warunk6w: bJ Roboty budowlane i

montazowe, w tym dot. instalacji elektrycznych oraz wbudowane vzqdzenia, materialy i konstrukcje

- minimum l0 lat: za wyj4tkiem inwerter6w fotowoltaicznych, na kt6re wymagamy minimalny okes

gwarancj i- rgkojmi wynosi 5 lat Okres gwarancjirgkojmi na panele fotowoltaiczne i falowniki podlega

ocenie w,, Kryterium oceny ofert" Etap II. 2) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o kt6rej mowa w pkt l) powyzej, w tym w szczeg6lnodci: L

dostawg, monta2 i rozruch instalacji fotowoltaicznych, 2. przeprowadzenie szkoleri i instrukta2y

wyznaczonych reprezentant6w Zamawiajqcego ( ka2dego obiektu oddzielnie) z zakresu dzialania i

obslugi instalacji fotowoltaicznych, 3. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie ( o

ile jest wymagane) . Podczas realizacji rob6t budowlanych wchodzqcych w zakres zam6wienia nale2y

migdzy innymi uwzglgdnii: . dostawg, montaz oraz przylqczenie do kajowego systemu

elektroenergetycznego instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem i uzyskaniem

dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowi4zujqce przepisy, niezbgdnej do

uruchomienia i eksploatacji instalacji, . urz4dzenia, kt6re Wykonawca zamierza wybudowai w ramach

niniejszego zam6wienia musz4 byd zgodne z Instrukcjq Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

oraz zoslat, zaakceptowane pnez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, . przygotowanie terenu pod

budowg, . dostawg oraz monta? konstrukcji wsporczych modul6w fotowoltaicznych i wykonanie

niezbgdnych wzmocniefi istniej4cej konstrukcji w obiekcie; . dostawQ i monta2 modul6w

fotowoltaicznych ( paneli); . dostawa i instalacja rozAzielnic oraz wszelkich innych niezbgdnych

urzqdzeh peryferyjnych i material6w niezbgdnych do wykonania przedmiotu zam6wienia; .

wykonanie przejSi kablowych i zabezpieczenie ich; . dostawa i montaz okablowania DC i AC do

podl4czenia paneli; . podl4czenie rozdzielnicy AC do wewngtrznej instalacji elektrycznej obiektu; .

modernizacja rozdzielnic elektrycznych; . monta| rozdzielnic PV; . monta2 ukladu automatyki; .

monta2 instalacji zabezpiecze{ ochrony przeciwprzepigciowej, przeciwpora2eniowej i odgromowej;.

zastosowanie wzmocnionych i zabezpieczonych przed korozj4 element6w konstrukcji wsporczych

paneli fotowoltaicznych ( stela2e, stoly i inne elementy systemu monta2owego ) ze wzglgdu na

agresywne srodowisko panuj4ce na obiektach, . realizacja rob6t o96lnobudowlanych w zakesie

niezbgdnym dla realizacji przedmiotu zam6wienia ( wykonanie niezbgdnych otwor6w montazowych

w2 celu wprowadzenia urz4dzeh, zamurowanie otwor6w montaZowych po wprowadzeniu urz4dze6,

wykonanie przepust6w w miejscach przejSi tras kablowych przez !;ciany, dach lub inne przeszkody,

uszczelnienie pokryi dachowych w miejscach przejSi, uszczelnienia przepust6w w tym zachowanie

stref po2arowych, itp.,) . wykonanie prac porz4dkowych ( m.in. malowanie, tynkowanie ), maj4cych
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na celu doprowadzenie obiektu/terenu do stanu pierwotnego; . uruchomienie, przeprowadzenie test6w

rozruchowych oraz pr6b odbiorczych instalacji, . szkolenie obslugi; . wszelkie prace nalezy prowadzii

w spos6b umozliwiajqcy normaln4, niezakl6con4 pracg obiekt6w, 4. Wykonawca jest zobowi4zany do

sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych rob6t budowlanych, prowadzonych na

podstawie wykonanej przez WykonawcE dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 5. Wykonawca

zobowi4zany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go

Zamawiaj4cemu najp6zniej w lerminie do 5 dni od daty zawarcia umolvy; z zastrzezeniem, iz musi on

byi wcze5niej uzgodniony z Zamawiaj4cym . 6. ZamaviajEcy zastrzega sobie prawo do zamiany

zakresu rzeczowego w trakcie rcalizacji umowy, w tym przede wszystkim z powodu braku moZliwodci

pozyskania nieruchomo5ci na cele budowlane zlokalizowanej na dzialce ru 267 w Suchej G6mej (

Stacja Uzdatniania Wody ). W chwili obecnej zamawi aj4cy zawarl notarialn4 przedwstgpn4 umowq

wykupu czgSci tej nieruchomodci pod potrzeby budowy gruntowej instalacji fotowoltaicznej. 7.

Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie material6w i produkt6w r6wnowaZnych do wskazanych w

niniejszej SIWZ i zalqczonej do niej dokumentacji. Warunkiem zastosowania material6w i produkt6w

r6wnowaznych jest posiadanie przez te materialy i produkty co najmniej takich samych parametrdw

technicznych i jakoSciowych charakteryzujqcych, stanowi4cych o ich przydatnoSci, charakterze itp.

Wykonawca, kt6ry powoluje sig na rozwi4zania r6wnowaZne w opisywanych przez Zamawiaj4cego

dokumentach, jest obowiqzany wykazal,2e oferowane przez niego materialy, produkty i roboty

budowlane spelniaj4 wymagania okeSlone przez Zamawiajqcego. Zastosowanie material6q

produkt6w r6wnowa2nych i rob6t budowlanych wymaga zgody Zamawiaj4cego.

lI.5) Gl6wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

7l 520000-9

7 t323t00-9

7l 000000-8

5 I I 12000-0

09332000-5

0933 1200-0

4526t2t5-4

453 10000-3

111i
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Il.6) Calkowita wartoSd zam6wienh (jeieli zamawiajqcy podaje inJbrmacje o wartoici zamdv,ienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6te ramowych lub dynamicznego sysrcmu zakup6te szacunkou)a calkotuita

maksymalna wartoSt w cdlym okresie obowiqzl+r'ania umowy ramowej lub dynamicznego syslemu

zakup6rr)

ll,7\ Czy przewiduje sig udzielenie zam6wiei, o kt6rych mowaw art.6T ust, l pkt6 i Tlubwart,

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiaj4cy przewiduje mozliwodi udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6,

polegajqcych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, kt6rych zakres stanowii bgdzie nie

wigcej ni2 50% wartoSci zam6wienia podstawowego. PowyZsze zam6wienie udzielane bgdzie moglo

byi w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy

rob6t budowlanych.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala z warta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /abdniach:

luh

data rozpoczgci a: Iub zakoficzenia: 15.10.2021

lI.9) Informacje dodatkowe:

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rrr. l) WARUNKT uDZrAt-u w posT4powANIU

Ill.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o

ile wynika to z odrgbnych przepis6w
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Okredlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie wskazuje wymagafi w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: ZamawiajEcy nie wskazuje wymagai w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

IIl.l.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa

OkeSlenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek j e2eli wyktze, i2 : a) nalezycie zrealizowal w

okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - to w tym okesie, co najmniej : osiem rob6t budowlanych zbli2onych do

przedmiotu niniejszego zam6wienia, w zakresie : . budowy min 3 dachowych instalacji

fotowoltaicznych o l4cznej mocy min 90 kwp, z zaslrze2sniem , i2 nalmniejsza z nich musi byi

instalacj4 o mocy wigkszej niz 20 kWp; . budowy min 5 instalacji fotowoltaicmej na gruncie o

l4cznej mocy min 500 kWp; z zastrzeheniem , i2 najmni ejsza z nich musi byi instalacj4 o mocy

wigkszej ni2 100 kwp, oraz. wszystkie w/w instalacje fotowoltaiczne wykazane przez Wykonawcg

w celu spelnienia warunku, o kt6rym mowa powyZej, zostaly zaprojektowana przez Wykonawcg; .

co najmniej trzy zw/w instalacji fotowoltaicznych wykazanych przez Wykonawcg w celu

spelnienia warunku, o kt6rym mowa powyZej, zostaly wybudowane pr4 koniecznoSci uzyskania

decyzji pozwolenia na budowg. b) dysponuje lub bgdzie dysponowal : . co najmniej 1 osobg

posiadaj4cymi uprawnienia do projektowaniabez ograniczeh w specjalnoSci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i vzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadaj4ce im

waZne uprawnienia wydane na podstawie wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w uprawniaj4ce do

projektowania bez ograniczefi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzefr

elektrycznych i elektroenergetycznych; . co najmniej 1 osob4 posiadaj4c4 uprawnienia do

projektowania w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczefi lub odpowiadaj4ce im

wa2ne uprawnienia wydane na podstawie wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w uprawniaj4ce do

projektowania w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh;. co najmniej 1 osob4

posiadajqc4 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoSci

konstrukcyj no-budowlanej lub odpowiadaj4ce im wa2ne uprawnienia wydane na podstawie

wczeSniej obowiqzuj4cych przepis6w uprawniaj4ce do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczefi w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej ; . co najmniej I osobq posiadaj4c4

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze{ w specjalnodci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urz4dzerl elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadaj4ce im

waZne uprawnienia wydane na podstawie wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w uprawniaj4ce do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalno5ci instalacyjnej w zakesie sieci,



Fire fox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...

instalacji i urz4dze{ elektrycznych i elektroenergetycznych, . co najmniej I osobg posiadaj4c4

Certyfikat lnstalatora Odnawialnych Zr6del Energii wydany przez Urz4d Dozoru Technicznego lub

inny r6wnowa2ny dokument potwierdzaj4cy posiadanie kwalifikacji do instalacji odnawialnych

2r6del energii; . co najmniej I osobami posiadaj4cymi Swiadectwo kwalifikacyjne D na stanowisku

dozoru w zakesie obslugi, konserwacji, remont6q montazu, kontrolno-pomiarowym dla urz4dzeh,

instalacji i sieci energetycznych wytwarzajqcych, przetwarzajqcych, przesylaj4cych i zulywaj4cych

energig elektrycznq,. co najmniej I osobami posiadaj4cymi Swiadectwo kwalifikacyjne D na

stanowisku dozoru w zakresie obslugi, konserwacji, remont6w, montazu dla urzqdzeh, instalacji i

sieci energetycznych wytwarzaj4cych, przetwarzaj4cych, przesylaj4cych i zu2ywaj4cych energig

elektryczn4,. co najmniej I osobami posiadaj4cymi Swiadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku

eksploatacji w zakesie obslugi, konserwacji, remont6w, montazu, kontrolno-pomiarowym dla

urz4dzeh, instalacji i sieci energetycmych Wtwarzajqcych, pnetwarzaj4cych, przesylaj4cych i

zu2ywajqcych energig elektrycznq , . co najmniej 3 osobami posiadajqcymi Swiadectwo

kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji w zakresie obslugi, konserwacji, remont6w, montazu

dla urz4dzeh, instalacji i sieci energetycznych wytwarzaj 4cych, przetwarzajqcych, przesylaj4cych i

zu2ywajqcych energig elektrycznq ,

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia

wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Tak

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych si9 o udzielenie

zam6wienia warunki, o kt6rych mowa w rozdz.lll. pkt I .2) niniejszej SIWZ zostanq spelnione

wyl4cznie jeZeli: co najmniej jeden z nich wyka2e naleZy|4 realizacjg w okresie ostatnich pigciu lat

przed uplywem terminu skladania ofert, aje2eli okres prowadzenia dzialalnodci jest kr6tszy - to w

tym okesie, co najmniej : . budowy min 3 dachowych instalacji fotowoltaicznych o l4cznej mocy

min 90 kWp, z zastrzezeniem , i2 najmniejsza z nich musi byi instalacj4 o mocy wigkszej ni2 20

kWp; . budowy min 5 instalacji fotowoltaicznej na gruncie o lqcznej mocy min 500 kWp; z

zastrzezeniem, i2 najmniejsza z nich musi byi instalacj4 o mocy wigkszej niz 100 kwp, oraz.

wszystkie w/w instalacje fotowoltaiczne wykazane przez Wykonawcg w celu spelnienia warunku, o

kt6rym mowa powy2ej, zostaly zaprojektowana przez Wykonawcg; . co najmniej $zy zwlw

instalacji fotowoltaicznych wykazanych przez WykonawcA w celu speinienia warunku, o kt6rym

mowa powyZej, zostaly wybudowane przy koniecznoSci uzyskania decyzji pozwolenia na budowg.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2,1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art,24 ust, I ustawy Pzp

lll.2,2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
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Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpujAce fakultatywne podstawy wykluczenia:

rrr.3) WYKAZ OSWIADCZEI{T SKLADANYCH PF(ZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NtE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTIOCZNTi LUB DOKUMENToW , SKLADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTdRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH Pp(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT I

USTAWY PZP

III.5.I) W ZAKRESTE SPELNIANIA WARUNKoW TJDZIALU W pOSTQpOWANIU:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczedniej ni2 w okesie ostatnich 5 lat przed

uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziaiu w postgpowaniu, a

je2eli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

warto3ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaty wykonane, z

zal4czeniem dowod6w okreSlajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale2ycie, w

szczeg6lno5ci informacj i o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referen cje b4d2

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane,
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a jeleli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niejest w stanie uzyskai

tych dokument6w - inne dokumenty; b) wykazu os6b, skierowanych przez wykonawcA do

rcalizacJi zam6wienia publicznego, w szczeg6lnodci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug,

kontrolg jakodci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawniei, doiwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania

zam6wienia publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynno5ci oraz informacjq o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWUOCZBI{ LUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART, 25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

lII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

l.Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladaj4cej ofertg, podpisane przez osobg upowa'2nion4

do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 2.W

przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie, do oferty musi byi dol4czony

dokument ustanawiajAcy przez Wykonawc6w chcqcych startowai wsp6lnie wsp6lnego

pelnomocnika. 3.ZobowiEzania innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji okreSlonej w art. 22a ustawy;

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPrs

lV.l.l) Tryb udzielenia zamrfwienia: Przetarg nieograniczony

IY.l.2) Zrmawiaj4cy 24da wniesienia wadium:

Tak

lnformacja na temat wadium

Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia jest wniesienie przed terminem

skladania ofert wadium w wysokoSci 50.000 zl (slownie: pigddziesi4t tysigcy zlotych).

IV,l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV,l,4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych l

Nie

Dopuszcza sig Ao2enie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l,5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l,6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bEdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:
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Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w formie

katalo96w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych informacj i potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczorly, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, rvynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

orazjaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czefi:

Wymagania dotycz4ce rejestracj i i identyfikacji wykonawc6w w aukcj i elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpiefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

llz)n
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Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena ryczaltowa brutto 60,00

Okres gwarancj i i rgkojmi paneli fotowoltaicznych 10,00

Okres gwarancji i rgkojmi lalownik6w 10,00

SprawnoSi modul6w fotowoltaicmych 15,00

Warunki platnoSci 5,00

IV.2,3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w wt.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacj i na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

NaleZy podai informacje na temat etap6w negocjacj i (w tym liczbg etap6w):

Informacie dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiapcy przewiduje

nasrodv:
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Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ogranicze nia liczby rozwi4zah:

Nalef podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne wz4dzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeSlenie minimalnych wysoko6ci

post4piei:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zioZyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanE wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

wzor umowy

Wymagania doty czqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

lnformacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazai zakres, charakte r zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zwnawiaj4cy przewiduje mo2liwo$6 wprowadzenia zmian do umowy polegajqcych na: l) zmianie

terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia umowrrego; 3) zmianie zakresu

przedmiotu umowy oraz sposobu spelnienia Swiadczenia, 4) zmianie os6b, o kt6rych mowa w $ 2

umowy, 3. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t bgdqcych

przedmiotem umowy zgodnie z zapisami $4 (roboty zaniechane). Wykonawca z tego tytulu nie bgdzie

dochodzil 2adnego odszkodowania. 4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy

bgdzie mo2liwa w sytuacjach, gdy: l) pomimo dolo2enia nale2ytej staranno5ci i wyst4pienia z

odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnieri, opinii, warunk6w technicznych lub

decyzji pozwalaj4cych wykona6 w terminie przedmiot umowy; 2) nast4pi zmiana stanu prawnego lub

powszechnie obowi4zujEcych przepis6w prawa, maj4ca wplyw na realizacjg przedmiotu umowy; 3)

zmianie ulegnie zakres przedmiotu umowy (w tym jego zwigkszenie w wyniku rob6tiuslug/dostaw

dodatkowych, zaniechanych lub modyfikacja w wyniku rob6vuslug/dostaw zamiennych) lub spos6b

spelnienia Swiadczenia i bgdzie to mialo wplyw na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 4)

koniecznym bgdzie uwzglgdnienie wplywu innych przedsigwzig( i dzialah powi1zanych z

przedmiotem umowy, 5) wyst4pi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg w

wyniku wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym; 6) w toku wykonywania przedmiotu

umowy wyst4pi4 przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klgski 2ywiolowe, stan

epidemiologiczny, warunki atmosferyczne, geologiczne lub hydrologiczne uniemozliwiaj4ce lub

znacznie utrudniaj4ce, ze wzglgd6w technologicznych, prowadzenie rob6t budowlanych,

przeprowadzanie pr6b, sprawdze6 i dokonywanie odbior6w - pomimo doloLenia przez Wykonawcg

wszelkich starair, aby roboty mogly zostad zrealizowane. Na tg okolicznodi Kierownik Budowy/rob6t

sporz4dzi wpis do odpowiedniego dziennika budowy/rob6t, kt6ry potwierdzi Inspektor Nadzoru; 7)
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wyst4pi4 nieprzewidziane warunki realizacji tj. np. odkrycie niezinwentaryzowanych obiekt6w lub

element6w instalacji itp.; 8) w sytuacji, gdy przekazanie kt6rego3 z teren6w budowy ( obiekt6w)

nast4pi z op6inieniem zwiny Zamawiaj4cego; 5. W sytuacjach, o kt6rych mowawust.4 pkt I - 8,

termin realizacji moze ulec wydluZeniu o czas trwania okolicznodci stanowi4cych przeszkody w

terminowej i zgodnej z umow4 realizacji przedmiotu umowy. 6. Zmiana wynagrodzenia umownego

bgdzie moZliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu spelnienia Swiadczenia,

w tym wykonania rob6Vuslug/dostaw zamiennych, koniecznoSci lub zasadnoSci uwzglgdnienia

wplywu innych przedsigwzig6 lub dzialan powi4zanych z przedmiotem umowy. 7. W sytuacjach, o

kt6rych mowa w ust. 6: I ) Wykonawca wykona wyceng rob6t zgodnie z zapisami $ 4 umowy. 8.

Zmiana zakresu niniejszej umowy lub sposobu spelnienia Swiadczenia bgdzie mozliwa gdy wyst4pi

koniecznoii lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu

innych rozwi4zari projektowych, technicznych lub materialowych ni2 przewidziane pierwotnie w PFU:

a) ze wzglgdu na zmiany obowi4zuj4cego prawa; b) w sytuacjijeZeli rozwi4zania te bgdq mialy

znaczqcy wpiyw na obniZenie koszt6w eksploatacji lub poprawy bezpieczefistwa, a kt6re to

rozwi1zania, np. ze wzglgdu na postgp techniczno-technologiczny, nie byly przewidziane w PFU, c) z

uwagi na czasowq lub calkowit4 niedostgpnoSi materiai6w, urzEdze( lub technologii ( np. zaprzestanie

produkcji itp.) d) w przypadku zmiany zakesu rzeczowego spowodowanego brakiem moZliwo6ci

dysponowania nieruchomodci4 na cele budowlane, e) w przypadku, gdy zastosowanie rozwiqzania

pierwotnie przewidzianego w PFU skutkowaloby brakiem mo2liwoSci wykonania przedmiotu umowy

lub wykonaniem przedmiotu umo\\y w spos6b blgdny, wadliwy lub z innych powod6w niekorzystny

dla Zamawiaj4cego f) w przypadku wyst4pienia rob6t dodatkowych, uzupelniaj4cych, zamiennych lub

zanikowych 9. Zmiana os6b, o kt6rych mowa w $ 2 umowy, ujgtych w wykazie zlo?onym przez

Wykonawcg moZe nast4pi6 na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszq

spelniai co najmniej wymagania wsk azane w SIWZ. Wykonawca do wniosku dol4czy dokumenty

potwierdzaj4ce, Ze proponowane osoby posiadaj4 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i

do5wiadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje, w celu zmiany umowy, osobg,

kt6ra nie spelnia wymagari okredlonych w SIWZ, Zarnawiaj4cy nie wyrazi zgody na Iak4 zmiang. 10.

Podstawq wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 - 8 jest protok6l koniecznoSci zatwierdzony przez

Zamawiaj4cego i Wykonawcg I l. W przypadku, gdy Wykonawca wystqpi z inicjatyw4 zmiany albo

rezygnacji z Podwykonawcy, na kt6rego zasoby Wykonawca powotywal sig, na zasadach okedlonych

warl.22a ust. I ustav/y pzp, w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, o

kt6rych mowa wart .22 ust. I ustawy pzp, Wykonawca obowi4zany bgdzie wykaza6 Zamawiaj4cemu,

2e: 1) proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niZ wymagany

w trakcie postQpowania o udzielenie zam6wienia Iub 2) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki
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w stopniu nie mniejszym niZ Podwykonawca, na kt6rego zasoby Wykonawca powolywal sig w trakcie

postgpowania o udzielenie zam6wienia. 12. Zmiany do umowy moze inicjowad zar6wno Zamawiaj4cy

jak i Wykonawca. Wykonawca wyst4pi do Zamawiaj4cego, skladaj4c pisemny wniosek, zawieraj4cy w

szczeg6lnoSci: I ) opis propozycj i zmiany;2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wplywu zmiany na

Harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy. 13. Wszystkie okolicznoici

wymienione od pkt I do l2 stanowiq katalog zmian, na kt6re Zamawiaj4cy mole wyrazid zgodg. Nie

stanowi4 jednocze5nie zobowiqzania do wyra2enia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lV.6.l) Sposrib udostgpniania informacji o charakterze poufnym (iezeli dotyczy):

zgodnie z zapisami $21 wzoru umowy

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

zgodnie z zapisami $21 wzoru umowy

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 18.01 .2021 , godzina: ll:30,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (pfletarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofe()

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprryznania Srodk6w, kt6re mialy by( przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgSci

zam6wienia: Tak

1V.6.5) Informacje dodatkowe:

zAlrtczNrK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCTOWYCH
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