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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210539-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 093-210539
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Wita Stwosza 36
Katowice
40-042
Polska
Osoba do kontaktów: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
Tel.: +48 326215000
E-mail: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl
Faks: +48 326215000
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice.kwpsp.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/
zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

Nazwa:
„Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej”
Numer referencyjny: WT-I.2370.10.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

17/05/2018
S93
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/9

Dz.U./S S93
17/05/2018
210539-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/9

Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży
Pożarnej na terenie woj. śląskiego.

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:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. śląskiego
Część A - KW PSP Katowice, ul. Wita Stwosza 36,
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KW PSP Katowice, ul. Wita Stwosza 36,

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część A - KW PSP Katowice, ul. Wita Stwosza 36,
— Wykonanie dachowej konstrukcji wsporczych pod instalację fotowoltaiczną dla 132 szt. paneli ułożenie
południowy wschód południowy zachód,
— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,60 kWp (panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące,
inwertery, falowniki itp.),
— Wykonanie instalacji odgromowej z wpięciem w istniejącą instalację na budynku,
— Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. śląskiego
Część B – KM PSP Gliwice - JRG Gliwice, ul. Mechaników 3,
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KM PSP Gliwice - JRG Gliwice, ul. Mechaników 3,

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część B – KM PSP Gliwice - JRG Gliwice, ul. Mechaników 3,
— Wykonanie dachowej konstrukcji wsporczych pod instalację fotowoltaiczną dla 78 szt. paneli ułożenie
południowy wschód południowy zachód,
— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,40 kWp (panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące,
inwertery, falowniki itp.),
— Wykonanie instalacji odgromowej z wpięciem w istniejącą instalację na budynku,
— Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. śląskiego
Część C - KM PSP Gliwice, ul. Wrocławska 1,
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KM PSP Gliwice, ul. Wrocławska 1,
II.2.4)

Opis zamówienia:
Część C - KM PSP Gliwice, ul. Wrocławska 1,
— Wykonanie dachowej konstrukcji wsporczych pod instalację fotowoltaiczną dla 48 szt. paneli ułożenie na
południe,
— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,40 kWp (panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące,
inwertery, falowniki itp.),
— Wykonanie instalacji odgromowej z wpięciem w istniejącą instalację na budynku,
— Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. śląskiego
Część D – KM PSP Gliwice - JRG Knurów, ul. 1 Maja 2a,
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KM PSP Gliwice - JRG Knurów, ul. 1 Maja 2a,

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część D – KM PSP Gliwice - JRG Knurów, ul. 1 Maja 2a,
— Wykonanie naziemnej konstrukcji wsporczych pod instalację fotowoltaiczną dla 124 szt. paneli ułożenie
południowy wschód południowy zachód,
— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,20 kWp (panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące,
inwerter, falowniki itp.),
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— Wykonanie instalacji odgromowej,
— Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. śląskiego
Część E - KM PSP Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KM PSP Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część E - KM PSP Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14.
— Wykonanie naziemnej konstrukcji wsporczych pod instalację fotowoltaiczną dla 68 szt. paneli,
— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,40 kWp (panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące,
inwerter, falowniki itp.),
— Wykonanie instalacji odgromowej,
— Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
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: nie

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:
— dla części A - 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN),
— dla części B - 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści PLN),
— dla części C – 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN),
— dla części D - 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy PLN),
— dla części E - 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy PLN).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wysokość przedłożonej polisy nie może być
mniejsza niż suma wskazanych powyżej minimalnych wartości polisy dla poszczególnych części zamówienia
objętych ofertą wykonawcy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw minimum trzy prace o podobnym
charakterze (dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych) o mocy:
— dla Części A - instalacja o mocy min. 35 kWp,
— dla Części B - instalacja o mocy min. 20 kWp,
— dla Części C - instalacja o mocy min. 12 kWp,
— dla Części D - instalacja o mocy min. 35 kWp,
— dla Części E - instalacja o mocy min. 20 kWp,
(każda) z podaniem ich rodzaju, przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy były wykonane oraz do wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, czy zostały
wykonane i prawidłowo ukończone lub są wykonywane należycie.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, należy spełnić następujące warunki:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują co najmniej jedną osobą
która posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania
systemów fotowoltaicznych oraz osobą zdolną do podłączenia instalacji w Rozdzielni Głównej tj. osobę
posiadającą ważne uprawnienia SEP „E” oraz „D”. Osoby te muszą posiadać minimum 3 letnie doświadczenie.
Warunek ten spełni Wykonawca który przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie tego
warunku.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze nie wcześniej niż po upływie
terminu na wnoszenie środków odwoławczych, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.
O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja),
Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych
podmiotów.
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

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: 26/06/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
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Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego – Sala Sztabowa.
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-636
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-636
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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