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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Gmina Baranów
ul. Rynek 14
Baranów
24-105
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kuśmicki
Tel.:  +48 818834027
E-mail: zamowienia@gminabaranow.pl 
Faks:  +48 818834041
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-i-przetargi/przetargi

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:
OZE w gminie Baranów

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła powietrznych na
terenie gminy Baranów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OZE w gminie Baranów”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie
wykorzystania OZE. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert
częściowych z podziałem na dwie części, jak poniżej: 1) zadanie nr 1 – dostawa i montaż kolektorów
słonecznych, 2) zadanie nr 2 – dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda. 3. Przedmiotem części nr 1
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jest dostawa i montaż 155 zestawów paneli kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych na terenie
gminy Baranów. 4. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda w budynkach
prywatnych na terenie gminy Baranów, obejmująca m.in. dostawę i montaż 12 szt. pomp ciepła.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 463 941.11 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Baranów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż paneli kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych na
terenie gminy Baranów, obejmująca między innymi: 1) dostawę i montaż, w oparciu dokumentację techniczną
stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody
użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem: a) instalacja z 2 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu
– 79 szt., b) instalacja z 3 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 76 szt., 2) montaż kolektorów
słonecznych w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni słonecznych w skali
roku, 3) posadowienie podgrzewacza c.w.u., 4) podłączenie do podgrzewacza wody zimnej z istniejących
instalacji wody zimnej, wyjścia ciepłej wody do instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u., 5) wykonanie instalacji
łączącej kolektory z dolną wężownicą podgrzewacza c.w.u., 6) wyposażenie zasobnika c.w.u. w dodatkową
wężownicę, która zostanie podłączona do istniejącego układu pompowego źródła ciepła - w przypadku braku
alternatywnego źródła ciepła zasobnik c.w.u. należy wyposażyć w grzałkę elektryczną (pokrycie kosztów
zakupu i montażu grzałki elektrycznej oraz zakupu materiałów i podłączenia górnej wężownicy zasobnika
z istniejącym źródłem ciepła jest obowiązkiem Użytkownika, Wykonawca nie dolicza tego kosztu do ceny
oferty), 7) zainstalowanie grupy pompowej dwudrogowej, sterowanej przez regulator solarny, 8) montaż
armatury, naczynia przeponowego i pozostałych elementów instalacji, 9) wykonanie płukania oraz prób
szczelności instalacji, 10) napełnienie instalacji, 11) uruchomienie instalacji, 12) przeszkolenie Użytkowników,
13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom, 14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,
uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów, 15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8a
do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ. 5. Zamawiający
wymaga, aby wykonanie instalacji odpowiednio kolektora słonecznego w ramach jednej lokalizacji nie trwało
dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie. 6. Wykonawca każdego z zadań udzieli rękojmi i gwarancji
na wykonane prace na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru
końcowego. 8. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie
nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej. 9. Realizacja przedmiotu zamówienia
powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę
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posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 10. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co
do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.
10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane. 11. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku
musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

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

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:
RPLU.04.01.00-06-0117/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „OZE w gminie Baranów” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie
4.1.Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110
45331100
45321000
45330000
45300000
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Baranów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda w budynkach prywatnych na
terenie gminy Baranów, obejmująca m.in.: 1) dostawę i montaż 12 szt. pomp ciepła powietrze/woda do
przygotowania c.w.u. ze zbiornikami o pojemności min. 260 l, 2) posadowienie pompy ciepła zintegrowanej
z podgrzewaczem c.w.u., 3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejących instalacji wody zimnej,
c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u., 4) wyposażenie pompy w dodatkową wężownicę, która zostanie podłączona
do istniejącego układu pompowego źródła ciepła (pokrycie kosztów zakupu i montażu grzałki elektrycznej
oraz zakupu materiałów i podłączenia górnej wężownicy zasobnika z istniejącym źródłem ciepła jest
obowiązkiem użytkownika, Wykonawca nie dolicza tego kosztu do ceny oferty), 5) montaż armatury, zespołu
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pompowego naczynia przeponowego i pozostałych elementów wg schematu technologicznego, 6) instalację
układu sterującego, 7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji, 8) uruchomienie instalacji, 9)
przeszkolenie Użytkowników, 10) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom, 11) inne
elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 7b do SIWZ). 5. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji odpowiednio kolektora słonecznego/
pompy ciepła powietrze/ woda w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące
po sobie. 6. Wykonawca każdego z zadań udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od
daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 8. Urządzenia, armatura
i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami
określonymi w dokumentacji technicznej. 9. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o
oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego
odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie
doświadczenie i kwalifikacje. 10. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości,
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy
z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane. 11. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi
być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

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

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:
RPLU.04.01.00-06-0117/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „OZE w gminie Baranów” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie
4.1.Wsparcie wykorzystania OZE.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
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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 kolektorów słonecznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/09/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
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: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Solartime Sp. z o.o.
gen. Leopolda Okulickiego 17
Rzeszów
35-224
Polska
Kod NUTS: PL823
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 337 830.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/09/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Sungrant Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 2/23
Białystok
15-542
Polska
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 126 111.11 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

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

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1
– 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), 2) w przypadku składania oferty na zadanie nr
2 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych), które może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone
w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 30 8736 0006 2004
0081 6975 0003. 3. Wadium wpłacone gotówką w kasie np. banku zostanie potraktowane jako wniesione w
sposób nieprawidłowy. Oferta wykonawcy, który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy podlega odrzuceniu.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty
kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium
- przetarg OZE, zadanie/zadania nr ..... 5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest
dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym
przez wystawcę. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.
do 15.7.2019 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków
na rachunek bankowy Zamawiającego). 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.
8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 9. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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:
1. 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 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu, a 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.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone
w pkt 2 i 3 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
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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