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Polska-Szczuczyn: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

2018/S 179-406275 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Wyniki postępowania 

Usługi 

Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Gmina Szczuczyn 

pl. 1000-lecia 23 

Szczuczyn 

19-230 

Polska 

Osoba do kontaktów: Waldemar Filipkowski - Kierownik Ref. Rozwoju i Inwestycji 

Tel.: +48 862735080 

E-mail: um@szczuczyn.pl 

Faks: +48 862735081 

Kod NUTS: PL84 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.um.szczuczyn.pl 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

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: 

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych dla prywatnych 

budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach realizacji projektu„Słoneczne 

instalacje OZE w gminie Szczuczyn" 

Numer referencyjny: RI.271.7.2018 

II.1.2)Główny kod CPV 

09300000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Usługi 

II.1.4)Krótki opis: 

Program zadania będzie realizowany dla 139 instalacji, w tym 93 instalacji kolektorów 

słonecznych próżniowych oraz 46 instalacji fotowoltaicznych dla 104 nieruchomości. 

Oznacza to, że na 35 budynkach mieszkalnych będą zamontowane dwie instalacje. 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:406275-2018:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:406275-2018:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:406275-2018:TEXT:PL:HTML#id2-IV.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:406275-2018:TEXT:PL:HTML#id3-V.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:406275-2018:TEXT:PL:HTML#id4-VI.
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Przedmiot zamówienia obejmuje: 

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp., 

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania, 

— montaż zestawów solarnych i fotowoltaicznych, 

— przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnych i fotowoltaicznych, 

— kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji, 

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji 

wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem, 

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym uzgodnień z PGE. 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) 

Wartość bez VAT: 2 273 636.02 PLN 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

09330000 

09331000 

09331100 

44112000 

44212000 

45330000 

45300000 

45331000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL84 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Miejscowości: Brzeźno;Bzury; Chojnowo; Danowo; Dołęgi; Guty; Jambrzyki; Kurki; Milewo; 

Niećkowo; Niedźwiadna; Niedźwiedzkie; Obrytki; Rakowo; Sokoły; Szczuczyn; Świdry 

Awissa;Tarachy; Zacieczki; Załuski 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów 

fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach 

realizacji projektu: „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”. 

Program zadania będzie realizowany dla 139 instalacji, w tym 93 instalacji kolektorów 

słonecznych próżniowych oraz 46 instalacji fotowoltaicznych dla 104 nieruchomości. 

Oznacza to, że na 35 budynkach mieszkalnych będą zamontowane 2 instalacje. 

Zadanie 1 - dostawa i montaż kolektorów słonecznych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp., 

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania, 

— montaż zestawów solarnych, 

— przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnych, 

— kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji, 



— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji 

wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem, 

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, 

— usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji. 

Łączna suma zestawów solarnych próżniowych na budynkach odbiorców indywidualnych 

wynosi 93 szt. 

Wyszczególniono 3 typy zestawów solarnych próżniowych różniących się od siebie m.in. 

powierzchnią kolektorów i pojemnością zbiorników. 

Typ instalacji / Ilość poszczególnych zestawów solarnych [szt.] / Ilość kolektorów w 

poszczególnych zestawach solarnych [szt.] / Pojemność zasobnika-zasobników [l] / Łączna 

ilość kolektorów [szt.]. 

A / 36 / 2 / 250 / 72. 

B / 55 / 3 / 350 / 165. 

C / 2 / 3 / 400 / 6. 

Zadanie 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp., 

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania, 

— montaż zestawów fotowoltaicznych, 

— przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej, 

— kontrole, próby, uruchomienie instalacji, 

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji 

wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem, 

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, uzgodnienia z PGE, 

— usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji. 

Łączna suma zestawów fotowoltaicznych na budynkach odbiorców indywidualnych wynosi 

46 szt. 

Wyszczególniono 6 typów zestawów fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych 

różniących się od siebie m.in. liczbą paneli fotowoltaicznych i mocą inwerterów. 

Typ instalacji / Ilość poszczególnych zestawów fotowoltaicznych [szt.] / Moc instalacji w 

kWp / Moc instalacji w kW / Łączna ilość paneli fotowoltaicznych [szt.]. 

1 / 4 / 1,65 / 1,5 / 20 

2 / 8 / 2,31 / 2 / 56 

3 / 9 / 2,97 / 2,5 / 81 

4 / 13 / 3,3 / 3 / 130 

5 / 9 / 3,96 / 3,7 / 108 

6 / 3 / 4,95 / 4,5 / 45 

Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 

Cena - Waga: 60,00 

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: 

WND-RPPD.05.01.00-20-0451/17 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Nie dotyczy 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

Procedura przyspieszona 

Uzasadnienie: 

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

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 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 103-235656 

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów 

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci 

wstępnego ogłoszenia informacyjnego 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia 

Nazwa: 

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych dla prywatnych 

budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach realizacji projektu„Słoneczne 

instalacje OZE w gminie Szczuczyn" 

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak 

V.2)Udzielenie zamówienia 

V.2.1)Data zawarcia umowy: 

12/09/2018 

V.2.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 2 

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie 

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy 

ASH Remigiusz Skowroński 

ul. Słowackiego 20A 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235656-2018:TEXT:PL:HTML


Ostrołęka 

07-417 

Polska 

Tel.: +48 731168888 

E-mail: biuro@ash-instalacje.pl 

Kod NUTS: PL924 

Wykonawcą jest MŚP: tak 

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) 

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 998 894.00 PLN 

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 273 636.02 PLN 

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

Brak. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

00-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w 

ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. 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 wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, 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. 

mailto:biuro@ash-instalacje.pl?subject=TED
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/kio


5. Odwołanie wobec czynności innych 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. 

6. 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. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

00-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

13/09/2018 
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