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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356758-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kluczewsko: Baterie słoneczne
2019/S 145-356758

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
Kluczewsko
29-120
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Nowak
Tel.:  +48 447814246
E-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl 
Faks:  +48 447814224
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kluczewsko.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Moskorzew
Moskorzew 42
Moskorzew
29-130
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Nowak
Tel.:  +48 447814246
E-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl 
Faks:  +48 447814224
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kluczewsko.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Radków
Radków 99
Radków
29-135

mailto:ug@kluczewsko.gmina.pl
www.kluczewsko.pl
mailto:ug@kluczewsko.gmina.pl
www.kluczewsko.pl
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Polska
Osoba do kontaktów: Roman Nowak
Tel.:  +48 447814246
E-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl 
Faks:  +48 447814224
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kluczewsko.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Secemin
ul. Struga 2
Secemin
29-145
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Nowak
Tel.:  +48 447814246
E-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl 
Faks:  +48 447814224
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kluczewsko.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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:
Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin
Numer referencyjny: B.271.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09331000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji
solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców
w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin” na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w
20 miejscowościach Gminy Kluczewsko, 10 miejscowościach Gminy Moskorzew, 12 miejscowościach Gminy
Radków oraz 16 miejscowościach Gminy Secemin.

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:ug@kluczewsko.gmina.pl
www.kluczewsko.pl
mailto:ug@kluczewsko.gmina.pl
www.kluczewsko.pl
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To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 854 996.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych w ramach programu
„Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
45300000
45330000
71320000
45321000
45317000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Gminy Kluczewsko, Gminy Moskorzew, Gminy Radków oraz Gminy Secemin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych: wykonanie
dokumentacji projektowych 138 instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących
do mieszkańców gmin Kluczewsko, Moskorzew, Radków i Secemin oraz dostawa elementów instalacji i
przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową
wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i
objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:
— Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3 166 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości netto min. 240 dm3 w ilości 53 szt.
— Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4 749 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości netto min. 270 dm3 w ilości 68 szt.
— Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6 332 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości netto min. 370 dm3 w ilości 17 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz.
SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia, instalację i montaż z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych
w części II / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50

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
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Numer identyfikacyjny projektu:
RPSW.03.01.00-26-0040/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zmawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 126 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach
programu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
71320000
45300000
45310000
45311100
45315600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Gminy Kluczewsko, Gminy Moskorzew, Gminy Radków oraz Gminy Secemin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych:
wykonanie dokumentacji projektowych 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach
lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Kluczewsko, Moskorzew, Radków i Secemin, dostawa
elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową
wraz z uruchomieniem i instruktażem. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać z następujących
elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją
pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-
rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy mikro-
instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 5 sztuk;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,24 kW, w ilości 1 sztuki;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,52 kW, w ilości 1 sztuki;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,80 kW, w ilości 34 sztuk;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,64 kW, w ilości 1 sztuki;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,92 kW, w ilości 42 sztuk;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4,48 kW, w ilości 3 sztuk;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4,76 kW, w ilości 23 sztuk;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,04 kW, w ilości 3 sztuk;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,32 kW, w ilości 1 sztuki;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,60 kW, w ilości 1 sztuki;



Dz.U./S S145
30/07/2019
356758-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 8

30/07/2019 S145
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 8

— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,88 kW, w ilości 3 sztuk;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,00 kW, w ilości 1 sztuki;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,84 kW, w ilości 1 sztuki;
— Zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 9,80 kW, w ilości 6 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz.
SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia, instalację i montaż z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych
w części II / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50

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:
RPSW.03.01.00-26-0040/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

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.1.6) 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: 2019/S 024-052208

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
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych w ramach programu
„Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52208-2019:TEXT:PL:HTML
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzyńska
95-054
Polska
Kod NUTS: PL712
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 196 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 157 160.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 126 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach
programu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 10
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: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Ekoen PV Sp. z o.o.
ul. F. Perla 5
Dąbrowa Górnicza
41-300
Polska
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Kod NUTS: PL22B
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 658 496.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 587 978.60 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 884587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie - Dział
VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
21.3. Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp.;
b) odwołanie;
c) skarga do sądu.
21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, opatrzone
własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
21.6. 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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g
ustawy Pzp.
— ------
6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w tym podstawy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp – ciąg dalszy z sekcji VI.3)
6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4. SIWZ.
6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
6.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.8. 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.
6.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 884587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2019
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