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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Bełchatów
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 7732384073, REGON: 100710796
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 13
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Marczewski
E-mail: zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl 
Tel.:  +44 6325211
Faks:  +44 6326854
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugbelchatow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcje/320306
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transkacje/320306

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, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie
Gminy Bełchatów”
Numer referencyjny: IZ.271.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09330000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl
http://www.ugbelchatow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcje/320306
https://platformazakupowa.pl/transkacje/320306
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz
instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne
źródła energii w Gminie Bełchatów”. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu:
„Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne
źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bełchatów”,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09330000
09331100
45330000
45300000
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bełchatów”,
obejmująca:
4.2.1.1 dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 108 zestawów
instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
w tym:
a) montowane na dachach lub elewacjach budynków mieszkalnych osób fizycznych:
82 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3),
19 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3),
b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:
2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3),
c) montowane na gruncie u osób fizycznych:
5 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3).
4.2.1.2 Demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany
podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu).
4.2.1.3 Montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym
i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.
4.2.1.4 Montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową,
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a podgrzewaczem c.w.u.
4.2.1.5 Montaż grupy pompowej.
4.2.1.6 Montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych
i w zbiorniku.
4.2.1.7 Podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.
4.2.1.8 Przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej.
4.2.1.9 Napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie
prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych.
4.2.1.10 Wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk /
ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków
atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe.
4.2.1.11 Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz
z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku
energetycznego za pomocą Internetu dla:
87 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 2 panele;
21 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 3 panele;
Sterownik zapisuje dzienną, miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na
karcie mikroSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne.
Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji
radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN)
i współpracy z systemem monitoringu.
4.2.1.12 Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz
z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej.
4.2.1.13 Przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno
posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.
4.2.1.14 Spisanie protokołu odbioru instalacji, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz
Wykonawcę przy współudziale Użytkownika.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nr wniosku: RPLD.04.01.02-10-0143/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający, przewiduje procedurę z art. 24aa ustawy Pzp,
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałeinformacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcje/320306 i www.bipugbelchatow.pl

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Bełchatów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42161000
45331110
45330000
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Bełchatów”, obejmująca:
4.2.2.1 Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 14 szt. kotłów
na biomasę o mocy grzewczej 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
4.2.2.2 Demontaż istniejącego kotła wraz z wyniesieniem go na zewnątrz kotłowni (zdemontowany kocioł
pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu).
4.2.2.3 Wykonanie montażu czopucha do komina.
4.2.2.4 Zamontowanie zabezpieczeń instalacji.
4.2.2.5 Wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania.
4.2.2.6 Wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u.
4.2.2.7 Wykonanie montażu pomp obiegowych.
4.2.2.8 Wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
4.2.2.9 Wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,
4.2.2.10 Odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych
oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
4.2.2.11 Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz
z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku
energetycznego za pomocą Internetu dla
14 szt. kotłów na biomasę.
Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kotły na biomasę na karcie
mikroSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne.
Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji
radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN), i współpracy z systemem
monitoringu.

https://platformazakupowa.pl/transakcje/320306
www.bipugbelchatow.pl


5 / 11

4.2.2.12 Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę
wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nr wniosku: RPLD.04.01.02-10-0143/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków,
które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałeinformacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z
niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającegopod adresem: https://platformazakupowa.pl/
transakcje/320306

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
51110000
51112200
45310000
45311100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów”, obejmująca:
4.2.3.1 dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 122 zestawów
instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

https://platformazakupowa.pl/transakcje/320306
https://platformazakupowa.pl/transakcje/320306
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a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:
5 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 2,12 kWp,
22 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 3,18 kWp,
34 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 4,24 kWp,
35 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 5,035 kWp,
b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:
6 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 3,18 kWp,
4 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min.
4,24 kWp,
4 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min.
5,035 kWp,
c) montowane na gruncie:
1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min.
2,12 kWp,
5 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 3,18 kWp,
1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min.
4,24 kWp,
5 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 5,035 kWp,
4.2.3.2 Montaż inwertera,
4.2.3.3 Instalacja prądu stałego DC.
4.2.3.4 Instalacja prądu zmiennego AC.
4.2.3.5 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe.
4.2.3.6 Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych.
4.2.3.7 Wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, zaprogramowanie i uruchomienie.
4.2 3.8 Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z
opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
4.2.2.9 Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz
z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku
energetycznego za pomocą Internetu.
Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kotły na biomasę na karcie
mikroSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne.
Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji
radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN), i współpracy z systemem
monitoringu.
4.2.3.10 Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu.
4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:
4.3.1 Załączniku Nr 1a do SIWZ (część 1 zamówienia – kolektory słoneczne).
4.3.2 Załączniku Nr 1b do SIWZ (część 2 zamówienia–kotły na biomasę).
4.3.3 Załączniku Nr 1c do SIWZ (część 3 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne).
4.4. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację
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projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu
w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Moc modułu fotowoltaicznego ≥ 265Wp / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nr wniosku: RPLD.04.01.02-10-0143/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków,
które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałeinformacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z
niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającegopod adresem: https://platformazakupowa.pl/
transakcje/320306

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:
a) w zakresie części 1 zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/transakcje/320306
https://platformazakupowa.pl/transakcje/320306
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zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej
w ilości min. 100 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.
b) w zakresie części 2 zamówienia:
zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach
w ilości min. 10 szt. kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.
c) w zakresie części 3 zamówienia:
zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości min.
100 instalacji – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.
UWAGA:
W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli
realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
8 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem: platformy zakupowej aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 4 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy stanowi Załącznik 2a - Częśc 1 zamówienia , 2b - Częśc 2 zamówienia , i 2c - Czesć 3
zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 10:25

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
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 11:25
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2020 roku. o godzinie 11:25 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, sala 36. . Otwarcie
ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę,

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
WadiumZamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie zamierza
ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Termin związania oferta 60 dni. 7.1. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
7.3. Brzmienie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp
(fakultatywnych) przewidywanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu obok przesłanek
wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjnych):
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 243 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544
i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544
i 1629);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
7.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20, a także
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzedu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, 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 Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

