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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296297-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2021/S 113-296297

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Adres pocztowy: Wita Stwosza 36
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-042
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Urbańczyk, Monika Fischer-Sroka, Aleksandra Albera
E-mail: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl 
Tel.:  +48 326215511
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice.kwpsp.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-
przepisy-ustawy--prawo-zamowien-publicznych

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/slaskie_straz
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 nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: 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.2370.12.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży 
Pożarnej na terenie woj. śląskiego w następujących lokalizacjach z których każda stanowi odrębną część 
przedmiotu zamówienia:
— część A – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KM PSP Bytom, ul. Łużycka 21,
— część B – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KM PSP Jastrzębie-Zdrój, ul. Jagiełły 4,
— część C – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Pszczyna, ul. Górnośląska 7.

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:
Część A – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KM PSP Bytom, ul. Łużycka 21
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KM PSP Bytom, ul. Łużycka 21.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część A – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KM PSP Bytom, ul. Łużycka 21:
— wykonanie naziemnej konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną dla 156 szt. paneli (przy założeniu 
że moc jednego to 320 Wp),
— wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 48,96 kWp lecz nie większej niż 49,92 kWp (panele 
fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące, inwertery, falowniki, itp.),
— wykonanie instalacji odgromowej,
— montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego,
— montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyświetlaczem (w tym umożliwiający 
przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień),
— wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja (instalacje o mocy 6,5 kWp i większe) musi być 
uzgodniona i podpisana przez Rzeczoznawcę P.Poż.

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
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) ocena techniczna (T) – waga kryterium 20 %;
3) okres gwarancji i rękojmi (G) – waga kryterium 20 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część B – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KM PSP Jastrzębie-Zdrój, ul. Jagiełły 4
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KM PSP Jastrzębie-Zdrój, ul. Jagiełły 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część B – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KM PSP Jastrzębie-Zdrój, ul. Jagiełły 4:
— wykonanie dachowej konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną dla 120 szt. paneli (przy założeniu 
że moc jednego to 335 Wp),
— wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 40,20 kWp lecz nie większej niż 41,40 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,
— montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyświetlaczem (w tym umożliwiający 
przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień),
— wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja (instalacje o mocy 6,5 kWp i większe) musi być 
uzgodniona i podpisana przez Rzeczoznawcę P.Poż.

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
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) ocena techniczna (T) – waga kryterium 20 %;
3) okres gwarancji i rękojmi (G) – waga kryterium 20 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część C – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Pszczyna, ul. Górnośląska 7
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KP PSP Pszczyna, ul. Górnośląska 7.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część C – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Pszczyna, ul. Górnośląska 7:
— wykonanie dachowej konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną dla 124 szt. paneli (przy założeniu 
że moc jednego to 320 Wp),
— wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 39,68 kWp – lecz nie większej niż 40,80 kWp (panele 
fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące, inwerter, falowniki itp.),
— wykonanie instalacji odgromowej z wpięciem w istniejącą instalację na budynku,
— montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego,
— montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyświetlaczem (w tym umożliwiający 
przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień),
— wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja (instalacje o mocy 6,5 kWp i większe) musi być 
uzgodniona i podpisana przez Rzeczoznawcę P.Poż.

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
Koniec: 15/11/2021
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) ocena techniczna (T) – waga kryterium 20 %;
3) okres gwarancji i rękojmi (G) waga kryterium 20 %.

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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454–455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/07/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Platformazakupowa.pl pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/slaskie_straz).

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:
Zgodnie z art. 257 pkt 1 Pzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania 
(dotyczy każdej z części postępowania), jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2021
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