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SEKCJA I: D|STYTLICJA ZAMAWIAI{CA/PODMOT ZAIvIA\IIAI{CY
I.1) Nazwa i {dresy

Oficjalna nd,zwa:

Gmina Sier{kowice
Kraj owy nufner identyfi ka.cyj ny :

Adres pocztpwy:

Lqborska 3Q

MiejscowoSp:

Sierakowic!
Kod poczto$ry:

83-340

Pafistwo:

PL

Osoba do kqntakt6w:

Tomasz Ma$zke

Tel.:
+58 68i9s0P
E-mail:
maszke.tompsz@sierakowice.pl

Faks:

KodNUrS 
fL63

Adresy intefnetowe:

Gl6wny adrPs:

www.siera\bwice,pl
Adres nrofifu nabywcy:
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tyle nzy, ile jest to konieczne

I.1)Nazwai

Oficjalna nfzwa:
Gmina Sier{kowice
Kraj owy nufner identyfikacyj ny :

Adres pocztbwy:

ul, Leborsk{ 30

MiejscowoSp:

Sierakowicl
Kod poczto$ry:

83-340

Pafrstwo:

PL

Osoba do k$ntakt6w:

Tomasz Mafzke
Tel.:

E-mail:

mas zke. tom 
lsz@sierukowi 

c e. p I

Faks:

KodNUrs 
[L63

Adresy inte{netowe:

Gl6wny adrps:

www.sierakpwice.nl
Adres nrofif nabpvcy:

SEKCJA tr:
II.1)

tr.1.1)

lub zalres zam6wienia

a instalacji c.w.u, budynk6w mieszkalnych oruz budynk6w uzytecznosci publicznej poprzez

ntaz instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepla wraz z budowa oswietlenia ulicznegodostawe i
Numer refi

5UE'271.2,

tr.1.2) kod CPV



Uzupelnia.j4cy kod CPV

tl

tr. 1.3) Rod{aj zam6wienia

fRoboty $udowlane
plDostawyl

furtogi

tr.1.4) Kr6tki opis:

1. PrzedmiQtem niniejszeglo zam6wienia jest reahzacjaprojektu pn. ,,OZE dla Kaszub -
wykorzystyiwanie energet'gki rozproszonej niskiej emisji ,w Gminie Sierakowice,Kartuzy i Sulqrczyno"

(umowa o dlofinansowanier RPPM,10.03.01-22-0053116-Qt0 z dn. 03.10.2018 r.). W ramach zarn6wienia

przewiduje piq rnontaz 3 r62nychLr6deNlinstalacji wykorz:ystuj4cych odnawialne 2r6dla energii. W
ramach ninipj szego przedsiqwziqcia przewiduj e siq:

a) dostawE \monta? 522 instalacji kolektor6w slonecznych na bu.clynkach prywatnych i publicznych, o

lqcznej mody 2 608,17 kW.

b) dostawE lmontaL powietrznych pornp ciepla typu powietrze-woda do przygotowania cieptej wody

u2ytkowej y,r 273 w budyrrkach prywalnych i publicznych, o Lqcznej mocy 669,90 kW,

c) budowq QSwietlenia ulicznego wykorzysfujecego technLologiq tfotowoltaicznq* 11 szt. w Gminie

Sierakowicg (lampy solame i hybrydowe) oraz40 szt. w Gminie Karttzy (lampy hybrydowe) ol4cznej

mocy PV: 73,77 kW.

d) p ozostalg komp lement arne ur zqdzenia peryferyj ne.

SEKCJA M: INFORMACJE UZIIPELNIAIACE
VI.5) Data wfslania ninisjs;7sge ogloszenia:

Data wyslariia n iniej szego ogloszen ia: 20 | 9 -03 -22

VI. 6) Numer pierwotnego ogloszenia



Pierwotne

neN
@rno *

Itnne

Login TED
Logowanie

ie ptzeslane przez

der: TED08
klient TED eSender

Dane re jne ogloszenia

2019-

Numer o niawDz.Lkz.UE-OJ/S
2019/S 9685

pierwotnego o gtroszeni a 2019 -02-21Data wysla

SEKCJA ZVIIANY
VIr.1) ie do zrniany lub dodania

ur.1.1) zmtdny

j a p i erwotne j informacj i p o danej przez instytu cj e, zamaw iaj qc q

npuuu a w witrynie fED niezgoclna z pierwotn4 inflormacj4 przekazanqprzez instytucjq
zamawnJ

vrr.1.2) T kt6ry nalefry poprawi6 w pierwotnym ogloszeniu Qeheli dotyczy)



m znajduje sir2 Stary tekst

Cena nie jest jedynym krytelium
udzielenia zam6wienia; wszystkie
kryteria wymienione s4 tylko w
dokurnentacj i zam6wienia..

1. Zarn6wienie zostanie udzielone
Wykonawcy, kt6rego oferla bqdzie
przedstawiala najkorzystniejszy bilans
kyteri6w oceny ofert (Cena oferty,
okles Gwarancji oraz sla6cenie Terminu
r eahzacji zadania). Za najkorzy slni ej szq
zcrstanie \zfiarra oferla, kt6ra uzyska
najwiqksz4 sumq punkt6w we
wszystkiclr kryteliach.2. Zamawiajqcy
wyznaczyl nastqpuj4ce kryteria i ich
znaczenie.a)Kryterium nr' 1: Cena oferty
- waga 60 %.b)Ituyterium ru'2: okres
Gwarancji jakoSci na wykonany monta2,
u2yte materialy i zamontowane
vrzqdzenia - waga20 7o.c)Klyterium nr
3:skr6cenie Terminu realizacii zadania -

Opcje: tak
Opis opcji:
W zwi4zku z mo2liwoSciq rezygnac,.jl
czq6ci Benefi cj ent6w bezpoSrednich
(u2ytkownik6w instalacji) z udziaht w
projekcie ,,OZE dla Kaszub *
wykorzystywanie energefyki
t'ozproszonej niskiej emisji w Grnirrie
Sierakowice, Karltuzy i Sulqczyno"
zannw iaj 4cy zaslr ze ga mo 21 iwo 5 i
niewykonania caloSci przerdmiotu
zam6wienia lub zmian prz:edmiotu
zanr6wienia,. W zwi4zku :z powy2szynr
Wykonawca powinien uwzglqdnii
ryzyko wyst4pienia mozliwoSci nie
zreahzowaniado l0 % zakresu
przedmiotu niniejszego zam6wienia lub
zmian olzedmiotu zam6wienia.

I
r.3)
Komunikacja

Nieoglaniczony, pelny i bezpo6redni
dostqp do dokument6w zam6wienia
moZna uzyska (, bezplatnie pod adre:sem:
https : /igminas ierakowi ce. ezamaw i rrj a cy.
plWiqcej informacji moZna uzyskari pod
adresem podanym powy2ejOferty lub
wnioski o dopuszczenie do udzialu lv
postgpowaniu nale2y prze:sylac drog4
elektroniczn4 za po6rednicfwem:
hnps ://gminasierakowice,ezamawiajacy.
plOferty lub wnioski o dopuszczenier do
udziahr w postQpowaniu nale2y
przesylad na adres podany
powy2ej.Komunikacj a elekh oniczna
wymaga korzystania znarzerdzi i
urzqdzeh, kt6re nie s4
o96lnodostqpne.Nieoglaniczony, prllny i
bezpo6redni dostqp do ty ch narzgdz:i i

H?13ffi1 
mo2na uzyskai bezplatnir: pod

h ttps ://gminas ierakowice. ezamawiaj acy.
pl

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni
dostqp do dokument6w zam6wienia
mo2na uzyska ( bezplatnie pod adresem :

https ://gminasierakowice. ezamawiaj acy.
pl lub www.sierakowice.biuletyn.net.
Wiqcej informacji mo2na uzyskai pod
adresem podanym powy2ej.
Ofefly lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postQpowaniu nale:ry
przesylad drogq elektronicznq za
poSrednictwem:
ttps ://gminasierakowice. ezamawiajacy.pl

Ofeffy lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postQpowaniu nale2y
przesyla( na adres podany powyZej.
Komunikacj a elektroniczna wymaga
korzystania z narzgdzi i wzqclzei, kt6re
nie s4 og6lnodostQpne. Nieograniczony,
pelny i bezpo6redni dostqp do tych
tanqdzr i urzqdzeh mo2na uzyskai
bezplatnie pod adresem:
https ://gm inas ierakowice.ezamawi aj acy.

zmienianv te
m znajduje siqr Stary tekst

rY.2.1)
Miejsce:

Otwarcie ofert nastqpi poprzez
upublicznienie wczytanych na
Platformie Ofert w dniu 01.4.2019 r. o

Otwarcie ofert nast4pi paprzez
upublicznienie wczytanych na
Platformie Ofert w dniu 08.4.20 1 9 r. o



I
lV.2.1)
Miejsce:

Otwarcie ofert nast4pi popnez
upublicznienie wczytanych na
Platformie Ofert w dniu 01,4.2019 r. o

Ofwarcie ot-ert nast4pi poprzez
upublicznien ie wczytanych na
Platformie Oferl w dniu 08,4.2019 r, o

Miejsce, w ktprym znajduje siql

B. Wykonaw(a spelni warunek. je2eli
wykale,2e sk]ieruje do realizacji

B. Wykonawca spelni warunek je2eli
wykV2e;2e skieruje do rea.lizacji
zaillowlenra:
1. Dziesiqi trojosobowyoh brygad
instalator6w ( min imalny poziom
wyT.aryf zostal opisany w tabeloe
pon|zeJ).
2. Koordynatora dostawy instalacji
solamych i oSwietlenia uiiczneg<r
(minimalny poziorn wymagari zostal
opisany w tabelce poni2ej).
3. Koordynatora dostawy powietrznych
ponrp ciepla do c.w.u. (minimalny
poziom wymagafi zostal opisany w
tabelce poni2ej),
4. Kierownika rob6t budowlanvch
bran2y sanitarnej tzn. osobq posiadaj4cq
uprawnienia budowlane dr: kierowarria
robotami budowlanymi w specjalnoiici
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
vrzqdzef ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci4gowych i
kanalizacyjnych lub inne rva2ne
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w tej specjalnoSci, wydane
na podstawie wczeSniej otrowi4zuj 4cych
przepis6w (minimalny poiriom wymagaf
zostal opisany w tabelce poni2ej).
5, Kierownika rob6t budowlanych
bran2y elektroenergety cznej tzn. osobq
posiadaj 4c4 uprawnienia budowlane do
kietowania robotami budowlanvmi w
spe,rj alnosci instalacyjnej, w zai<resie
s ieci, instalacj i i urz4dzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych
lub inne wa2ne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanvmi w tei
specjalno6ci, wydane na podstawie
wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6rv
(minirnalny poziom wymagari zosta,l
opir;any w tabelce poni2ej).
6. Kierowania robotami bridowlanymi
bran2y konstrukcyjnej tzn. osobq
posiadaj 4c4 uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w
specj alnoSci konstrukcyjno-budowl anej
lub inne wa2ne uorawnienia
do kierowania robotami budowlanyr:ni w
tej specjalno6ci, wydane na podstawie
wczedniej obowi4zuj4cycli przepisirrv
(minimalny poziom wymagai zostal
opisany w tabelce poni2ej).

B. Wykonawca spelni warunek je2eli
wyka2e, 2e skieruje do realizacji
zam6wienia:
1. Dziesiqi tr6josobowych brygad
instalator6w.
2. Koordynatora dostawy instalacj i
kolektor6w slonecznych i oSwietlenia
ulicznego posiadajqcy doSwiadczenie w
realizacji co najmniej jednej <lostawy
dpowiadaj 4cej zakresem przedmiotowi
zam6wienia tj. polegaj4cej na dostawie i
monta2u min, 400 insfalacji kolektor6w
sionecznych do c.w.u. o warlo6ci min. 4
000 000.00 zt.
3. Koordynatota dostawy powietrznych
pomp cieptra do c.w.u. posiadaj4cy
doSwiadczeni e w realizacji co najmniej
jednej dostawy odpowiadajqcej 

-

zakresem przedmiotowi zam6wienia tj,
polegaj4cej na dostawie i monta2u min.
200 powietrznych pomp cieplado c.w.u.
o wartoSci min. 2 000 000,00 zl.
4. Kierownika rob6t budowlanych
bmn?y sanitarnej tzn. osobq posiadaj4c4
uprawnienia budowlane do ki erowania
robotami budowlanymi w specj alno6ci
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci4gowych i

kanalizacyjnych lub inne wa2ne
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanyuri w tej specjalnoSci, wydane
na podstawie woze6niej obowi4zuj4cych
przepis6w orazco najmniej 3letnie
doSwiadczenie zawodowe (liozone od
dnia uzyskania uprawnief budowlanych)
na stanowisku kierownika budowy lub
rob6t.
5. Kielownika rob6t budowlanvch
bran2y elektloenergefycznej tzn. osobq
posiadajqcq uprawnienia budowiane do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacj i t wz4dzei elektrycznych
i elektroenergelycznych lub inne wa2ne
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w tej specjalno6ci, wydane
na podstawie wczeSniej obowi4zuj 4cych
przepis6w orazco najmniej 3 letnie
do6wiadczenie zawodowe (lir;zone od
dnia uzyskania uprawnieh budowlanych)
na stanowisku kierownika budowy lub
rob6t.
6. Kierowania robotami budowlanvmi
bran2y konstrukcyjnej tzn. osobq
posiadaj4c4 uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w
specj alnoSci konstrulccyjno-budowlanej
lub inne wa2ne uorawnienia do
kielowania robotami budowlanymi w tej
specjalno6ci, wydane na podstawie
wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w
oraz ce najmniej 3 letnie do6wiadczenie
zawodowe (liczone od dnia uzyskania
uprawnief budowlanych) na stanowisku
kierownika budowv lub rob6t.



Miejsce, w k,
zmieniana da

rrym zna.jduje siq
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Stara data Nowa data

A

rY.2.6)
Minimalny o
bedzie zwiaz

res, w kt6rym of'erent
nv oferta

2019-05-27 20 l 9-06-06

Miejsce, w kt
zmieniana da1

5rym znajduje sit; Stara data Nowa data

4
rv.2.1)
Warunki otw rcia ofert

2019-04-01 12:00 2019-04-08 13;00

Miejsce, w ktbrym znajduje sir;
zmtefitana datra

Stara data Nowa data

4
rv.2.2)
Termin shladr
doouszczenie

Lnia ofefi lub wniosk6w o
do udzialu

2019-04-01 11:50 20i9-04-08 1 1:50

Mieisce. w k 'r"ym znaiduie sic usuwanv tekst Starv tekst

3

rrr.1.3)
Minimalny pc ziom ewentualnie wymaganych standard6w

4. dla pkt B.1. :z tym, 2e w sklad ka2dej z brygady rnusi
wchodzic co najmniej jedna osoba posiadaj4ca
celfyfikat/Swiadectwo w zakresie doboru i monta2u instalacii
kolektor6w slonecznych lub powietrznych pomp ciepla do 

-

c.w.ut, wydane .przez pr o dvcenta montowanych kolektor6w
stone:cznychl powietrznych pomp cieplalub jego
autoryzowanego przedstawiciela albo bqd4cym
przeclstawicielc;m producenta kolektor6w slonecznych/
powietrznych pomp ciepla lub podmiotu posiadaj4cego
cerfyfikat/Swirldectwo autoryzacji w zakresie doboru
imonta2u instalacji kolektor6w sionecznych/powietrznych
pomp ciepla, wydany przez producenta montowanych
kolektor6w sft:necznych lub jego autoryzowallego
przeclstawiciela.;5. dla pkt B.2. spelniaj4c4 co najmniej jedno z
wymagai okre(;lonych w ppkt. a), b), c) poni2el oraz
spelniaj4cego wymaganie okreSlone w ppkt. d) poni2ej: a)
posia.da certyfikat/Swiadecfwo w zakresie doboru i monta2u
instalacji kolektor6w slonecznych, wydane przez producenta
montowanych lcolektor6w slonecznych lub jego
autoryzowanego przedstawiciela, b) jest przedstawioielem
producenta kolektor6w slonecznych lub podmiotu
posia daj 4cego tJerryfi kat/Swiadectwo auiory zacji w zaklesie
doboru i montazu instalacji kolektor6w slonecznych, wydany
przez: producenta montowanych kolektor6w slonecznych lub
Jego autoryzowanego przedstawiciela,c) posiada dwiadectwo
kwalifi kacyj nr:, uprawniaj 4ce do zaj mowania si q e ksp loatacj 4
urzqilzeh, instrlLacji i sieci na stanowisku dozoru lub
eksploatacji, vrydawane na podstawie rozporzqdzenta
Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Spolecznej z dnia
28.4.2003 r. w sprawie szczeg6lowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj4ce siq
eksploatacj4ur:zqdzef, instalacji isieci (Dz.U. Nr 89, poz.
828 z:, p62n. zrn.),d) posiada do6wiadczenie w realizacji co
naj mniej j ednej dostawy Odpowiadaj 4cej zakresem
przeclmiotowi z;am6wienia tj. polegaj4cej na dostawie i
monta2u min. z[00 instalacii solamvch o wartodci min. 4 000
000,00 PLN.6. dla pkt B.3. posiadij4ca certyfikat
Europejskiego iSystemu Szkolefr i Certyfikacji Instalator6w
Pomp Ciepta (IiUCERT) oraz posiada do6wiadczenie w
tealiz:acji co na.jmniej jednej dostawy odpowiadaj4cej
zakresem przedmiotowi zam6wienia tj. poiegaj4cej na
dostawie i monta2u min. 200 powieh'znych pomp ciepla do
c.w.u. owarlo(ici min. 2 000 000,00 PLN 7. dla pkt B.4, B,5 i
8.6. oraz co nrljmniej 3 letnie dodwiadczenie zawodowe
(iiczone od dniir uzyskania uprawnieri budowlanvch).

Mieisce. w kt< rrym nale2v dodeLi tekst Nowv tekst



6
vr.3)
Infomracje

1. Podstawy wykluczenia- z postEpowania o udzielenie
zam6wienia r,v;yklucza siq Wykonawcq: 1.1. Do ktrirego
odnoszq siq obligatoryjne przeslanki wykluczenia okieslone
w afi. 24 ust. i pkt I 2-23 ustawy PZP .1.2. W stosunku do
kt6rego ofwalto likwidacja (...)"- zgodnie z art,24 ust. 5 pkt
1) usrtawy PZP.L3. kt6ry w spos6b zawiniony powa2nie 

-

naruszylobowi4zki zawodowe (...) - zgodnie iart.24ust.5
pkt 2) ustawy I'ZP.l.4.jezeli wykonawcy lub osoby (,..)
pozostaja. rry relacjach (...) - zgodnie z afi.24 ust. 5 pkt 3)
ustawy PZP,.I .5. kt6ry, 

.z 
przyczyn,le2qcych po jeglostr.onie,

nre wyKonat atrbo ntenalezycre wykonal w istotnyfn stopniu
wczedniejs_24 umowq (...) - zgodnie z art. 24 ust. S pkt 4)
ustawy PZP.1,(i.) bqdqcego osob4 fizyczn4 kt6rego
praworrocnie skazano za wykroczenia przeciwko Drawoltl
pracownika lurl-r wykroczeni-e przeciwko Srodowisliu (...) -
zgodnie z art. '24,ust. 5 pkt 5) ustawy PZP.L7.) jei:eli
urzqduJ 4c e go c zl o nka 1 e go organu zarz4dzaj4cego llb
nadzorazego (..,) prawomocnie skazano (...) - zgcldnie z aft.
24 ur;t. 5 pkt 6) ustawy PZP. 1.8.) wobec kt6r:ego wydano
ostateczn4 decvzjq administracyjn4 o naruszeniu o6owi4zk6w
(...) - zgodnie .z afi. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy PZP.l.9.) kt6ry
narygz_yl obo.wi4zki dotyczqce platno3ci podatk6w, oplat lub
skladek naube:zpieczenia spoleczne lub 2drowotne (...) -
zgodnie z art.2,4 ust. 5 pkt 8) ustawy PZP.2.Wykaz
o6wiadczei.r i dokument6w pbfivierdzaj4cych biak podstaw do
wykluczenia:2.1. odpisu z wlaSciwego rejestru lubl
centlainej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej
(., ,) - zgodnie z g 5 pkt 4 Rozporz4dzenia Min Roiwoju z dn,
261.2016 r. u, sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich ino2e
2qda(,zamawia.i4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzre:lenre zamowienia (Dz.U . z 2016 t poz | 126il.2.2.
zaSwiadczenie wla6ciwego naczelnika uizedu
skarbowego(...) - zgodnie z $ 5 pl<t 2 ww.
Rozporz4dzen ia.2,3 . zalw iadczeni e wlaSciwei terenow ei
jedn-ostki organizacyjnej ZUS lub KRUS(...)-- - zgodni6 z g 5
pkt ? yw. Roz6rorzqdzenia.2.4. informacjq z KRK(...) -

SIW1, kt6ry zrrajduje siq ria stionid Bip Zamawiaj4cego:
www. sierakowice. biuletvn.net.

lgodnie z $ 5 pkt I ww, Rozporz4dzenia.25. Odwiadczenia, o
ktQrych mowa w g 5 pkt od 5 do 10 ww. Rozporz4dzenia.3.
Infor:macje na temat wadium;3.1. Zamawiajqcy wymaga
wniesienia wadium w wysokoSci: 200 000,-06 2l iiiownre:
dwi ericie tysiqc.y zloty ch 00/ l 00). 3. 2. Szczeg6lowe

ln_fo_1q1ge na temat wadium znajduj4 siq w Rozdz, VII, pkt
15 SIWZ orazl\ozdz. VIII SIWZ.4. Zamawiajqcy infonnuje,
2e w niniejszym postQpowaniu nie zamierza zawrzec umowy
ranrowej,S. Za.mawiaj4cy informuje, 2e w niniejszym
postqpowaniu nie zamiena ustanowii dynamic2nego systemu
zaKupow.
6. Zamawraj4<:y informuje, 2e w niniejszym postqpowaniu nie
przevuiduj e ."y),troru naj korzystniej szej oferty z zaslosowaniem
aukcji elektron icznej.
7. Zamawtajqc:y nie przewiduje mo2liwoSci udzieienia
Wy_konawcy zamowiei, o kt6rych mowa w afi. 67 ust. 1 pkt.
Q, (tzw. zam6rvieri powtarzanych) ustawy Pzp.
8. Pe{n4 inforrnacj q nt danych powy2ej mo|na znale2f w

VII.2) Inne d{datkowe informacje


