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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329083-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudnik: Roboty instalacyjne w budynkach
2022/S 117-329083

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gmina Rudnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 276258523
Adres pocztowy: ul. Kozielska 1
Miejscowość: Rudnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Helena Kampik
E-mail: przetargi@gmina-rudnik.pl 
Tel.:  +48 324106428
Faks:  +48 324106428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gmina-rudnik.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000--

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000--
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Rudnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 276258523
Adres pocztowy: ul.Kozielska 1
Miejscowość: Rudnik
Kod pocztowy: 47-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Helena Kampik
E-mail: przetargi@gmina-rudnik.pl 
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.gmina-rudnik.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000--
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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:
"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik " - w formule " zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy, polegających na 
zaprojektowaniu oraz wykonaniu (budowa) odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Rudnik w 
formule” zaprojektuj i wybuduj” w ramach działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT- EU. 
Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU – konkurs.Zakres robót/prac obejmuje między innymi 
prace projektowe i roboty budowlane obejmujące: wykonanie:
• instalacji fotowoltaicznych*(dot. Zad.1)
• ,instalacji kolektorów słonecznych*(dot. Zad.2),
• pomp ciepła na potrzeby cwu *(dot. zad.3)
w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rudnik w oparciu o sporządzony Program funkcjonalno – 
użytkowy stanowiący integralną część SWZ,

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 maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa instalacji fotowoltaicznych w ilości 305 szt
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09330000 Energia słoneczna
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
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71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rudnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w ilości 305 szt”.
Zakres obejmuję między innymi następujące prace:
1) zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych w tym wizja w terenie,
2) zabudowa zestawów fotowoltaicznych na budynkach użytkowników indywidualnych (gospodarstwa domowe),
3) uruchomienie wykonanych instalacji fotowoltaicznych,
4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń,instrukcji eksploatacji oraz 
warunków gwarancji,
5) wykonanie niezbędnych robót demontażowych I odtworzeniowych związanych z przejściem przez przegrody 
budowlane,
6) wykonanie niezbędnych prób, odbiorów i uruchomień,
7) sporządzenie kompletnego wniosku zgłoszeniowego do OSD i dokonanie zgłoszenia zgodnie z wymaganiami 
OSD .
Szczegółowy opis dla zad.1 zawiera załącznik nr 4 do SWZ
tj. Program funkcjonalno-użytkowy (w skrócie PFU).
Pozostałe wymagania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na inwerter / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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:
Zadanie dofinansowane jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 14. Działania 
naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU. Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – 
REACT-EU – konkurs.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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3.7 Dowód wniesienia wadium:
3.7.1 W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym 
pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z ust. 6 Rozdziału XXII SWZ;
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać 
możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oz

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa instalacji solarnych w ilości 166 szt
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09330000 Energia słoneczna
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rudnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest: „Budowa instalacji solarnych w ilości 166 szt”.
Zakres obejmuje między innymi następujące prace:
1) zaprojektowanie instalacji solarnych w tym wizja w terenie,
2) zabudowa zestawów solarnych na budynkach użytkowników indywidualnych (gospodarstwa domowe)
3) Uruchomienie wykonanych instalacji solarnych
4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń, instrukcji eksploatacji oraz 
warunków gwarancji,
5) wykonanie niezbędnych robót demontażowych I odtworzeniowych związanych z przejściem przez przegrody 
budowlane,
6) wykonanie niezbędnych prób, odbiorów i uruchomień,
Szczegółowy opis dla zad.2 zawiera załącznik nr 4 do SWZ tj. Program funkcjonalno-użytkowy (w skrócie 
PFU).Pozostałe wymagania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zbiornik / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zbiornik/zasobnik oraz wężownice wykonane ze stali nierdzewnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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:
Zadanie dofinansowane jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 14. Działania 
naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU. Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – 
REACT-EU – konkurs.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.8 Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat na roboty budowlane w tymmontażowe i pozostałe zainstalowane 
urządzenia –licząc bieg od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. W przypadku 
użytychmateriałów/urządzeń zgodnie z kartą katalogową i deklaracją producenta, nie krócej jednak niż zapisano 
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – licz

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa pomp ciepła co cwu w ilości 103 szt
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09330000 Energia słoneczna
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rudnik

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia dla części 3 jest „Budowa pomp ciepła do cwu w ilości 103 szt.
1) zaprojektowanie pomp ciepła w tym wizja w terenie,
2) zabudowa zestawów pomp ciepła na budynkach użytkowników indywidualnych gospodarstwa domowe)
3) uruchomienie wykonanych pomp ciepła
4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń, instrukcji eksploatacji oraz 
warunków gwarancji,
5) wykonanie niezbędnych robót demontażowych I odtworzeniowych związanych z przejściem przez przegrody 
budowlane,
6) wykonanie niezbędnych prób, odbiorów i uruchomień,
Szczegółowy opis dla zad.3 zawiera załącznik nr 4 do SWZ tj. Program funkcjonalno-użytkowy (w skrócie 
PFU).Pozostałe wymagania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zbiornik /zasobnik / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zbiornik/zasobnik ciepłej wody wykonany ze stali nierdzewnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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:
Zadanie dofinansowane jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 14. Działania 
naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU. Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – 
REACT-EU – konkurs.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że ymagania o których mowa w 
przywołanym przepisie Zamawiający określił Programie Funkcjonalno–Użytkowym stanowiącymi załącznik nr 4 
do niniejszej specyfikacji.
ze względu na ograniczoną liczbę znaków która mozna wprowadzic do treści ogłoszenia pozostałe zapisy 
uyskać na stronie BIP Gminy Rudnikk lu

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:
Nie dotyczy
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie:
1) dla instalacji fotowoltaicznych (cz. 1 zamówienia):
a) montaż wraz z dostawą co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN 
brutto; Lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;
Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w 
art. 117 ust. 1 ustawy) co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie:
tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych lub wykonanie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych na kwotę łączną minimum 500 000,00 PLN brutto;
2) dla instalacji solarnych ( część 2 zamówienia)
a)montaż wraz z dostawą co najmniej 20 instalacji solarnych na kwotę łączną minimum 200.000,00 PLN brutto. 
lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
50 instalacji solarnych na kwotę łączną minimum 200 000,00 PLN brutto.
Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w 
art. 117 ust. 1 ustawy) co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie:
tj. montażu wraz z dostawą co najmniej 20 instalacji solarnych lub wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj 
co najmniej 20 instalacji solarnych kwotę łączną minimum 200 000,00 PLN brutto;
3) dla pomp ciepła (cz. 3 zamówienia):
a)montaż wraz z dostawą co najmniej 10 pomp ciepła na kwotę łączną minimum 100.000,00 PLN brutto. lub
b) wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej
10 pomp ciepła na kwotę łączną minimum 100 000,00 PLN brutto
Uwaga:Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w 
art. 117 ust. 1 ustawy) co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie: tj. montażu wraz z dostawą 
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co najmniej 10 pomp ciepła lub wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj co najmniej 10 pomp ciepła na 
kwotę łączną minimum 100 000,00 PLN brutto;
Uwaga:(dot.zad1,2,3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca 
bezpośrednio uczestniczył.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie 
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :
UWAGA
3.4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie 
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków warunek został wpisany do (minimalnych poziomów wymagań 
standardów ) a dotyczy dot. dysponowania tj , którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania 
zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3.4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie 
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: tj. w zakresie wykonywania robót :
1) dla instalacji fotowoltaicznych (cz. 1 zamówienia):
. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i 
sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych .
2) dla instalacji solarnych ( część 2 zamówienia)
. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i 
sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
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wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych .
3) dla pomp ciepła (cz. 3 zamówienia):
co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą:
- certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
lub
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i 
sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
lub
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części , nie może celem wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, wskazywać,tych samych osób w więcej niż jednej części, przewidzianych 
do realizacji zamówienia. (tj. pełnienia takich samych funkcji.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
1.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w 
oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.
1.2 Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art.455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 
ustawy.
2 Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXX 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2022
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: 23/08/2022
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy 
pzp.Tym samym publikacja niniejszego ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
obowiązkowa,Ogłoszenie zostało przekazane do Biuletynu zamówień Publicznych w dniu 15.06.2022r i 
opublikowano pod numerem 2022/BZP 00211989/01
Wykaz podmiotowych środków dowodowych
4.1 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) 
wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej. W załączeniu wzór oświadczenia które stanowi załącznik nr 10 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie ust. 4.1 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
• w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
• w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 
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publicznego, a także zakesu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania 
tymi osobami;
Do ofert nalezy dolączyć :
1)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z 
załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami 
umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że 
przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym 
załącznikiem nr 1a-1c do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspoz

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1 Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
VI ustawy – środki ochrony prawnej (art.179 -198g ustawy).
2 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy,uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4 Terminy wnoszenia odwołań:
a)Odwołanie wnosi się 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 ustawy zdanie drugie 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej,
c)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a i b 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.
.5Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
a)Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.
b)Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
c)Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
-nie zawiera błędów formalnych,
-uiszczono wpis(wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania , a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania).
6 Odwołujący przesyła kopie 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.
7 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8 postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli 
koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej 
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odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.
10.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu 
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 -KC o prokuraturze

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022
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