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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
Dębica
PL 39-200
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Dębicy
Tel.: +48 146838100
E-mail: przetargi@umdebica.pl
Faks: +48 146838161
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.debica.pl
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
Dębica
PL 39-200
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Dębicy
Tel.: +48 146838100
E-mail: przetargi@umdebica.pl
Faks: +48 146838161
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.debica.pl
I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Niniejsze zamówienia udziela się na podstawie art. 16 ust. 1 UPzp pomiędzy Gminą Miasta
Dębica a Gminą Ropczyce.
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: www.debica.pl
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
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:
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta
Dębica i Gminy Ropczyce
Numer referencyjny: IZP.271.4.2018.MK
II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej – zestawów
solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, a także wyłonienie inspektorów nadzoru.
Został podzielony na pięć części polegających na: 1. Część 1: Instalacja kolektorów
słonecznych. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 409
zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca
montażu. 2. Część 2: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą. Dostawa
i montaż 68 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z zasobnikiem
paliwa o pojemności minimum 250 litrów oraz osprzętem. 3. Część 3: Instalacje
fotowoltaiczne. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 494
zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.
4. Część 4: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica. 5. Część 5: Inspektor nadzoru dla
Gminy Ropczyce.
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:
Instalacja kolektorów słonecznych
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ropczyce, Miasto Dębica.

II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 409 zestawów instalacji
kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 250 zestawów):
— 140 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 105 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na
gruncie,
— 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowane na
gruncie,
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na
dachach budynków gospodarczych,
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na
dachach budynków gospodarczych.
b) w gm. Ropczyce (łącznie 159 zestawów):
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 1 kolektor słoneczne i zasobnik 200 dm3) montowany
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 67 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 70 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 5 zestaw (w skład którego wchodzi: 4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowany na gruncie,
— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowany na gruncie,
— 1 zestaw (w skład którego wchodzi:4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na gruncie,
— 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowane na dachach budynków gospodarczych,
— 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach budynków gospodarczych,
— 1 zestaw (w skład którego wchodzi:4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na dachach budynków gospodarczych.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do
apertury (SKOL) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (IKOL) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane materiały
instalacyjne (G) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym
usunięcia usterek (T) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/10/2018
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: Zamówienie dofinansowane w ramach projektu: „Instalacja
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i
Gminy Ropczyce” nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa UPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ropczyce, Miasto Dębica.
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 68 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z
zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250 litrów oraz osprzętem, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 65 szt. kotłów):
— 31 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych,
— 23 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych,
— 11 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych.
b) w gm. Ropczyce (łącznie 3 szt. kotłów):
— 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych,
— 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych,
— 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność kotła na biomasę (SKCO) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (G) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie (od momentu
zgłoszenia) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/10/2018
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: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa UPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Instalacje fotowoltaiczne
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ropczyce, Miasto Dębica.
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 494 zestawów instalacji
fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 263 zestawów), w tym:
— 39 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 61 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 80 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW montowanych na
dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3
kW,

— 56 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW montowanych na
dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3
kW,
— 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW, montowane na
gruncie,
— 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW, montowanych na
gruncie,
— 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW, montowane na
gruncie wraz z zasobnikiem 300 dm3oraz grzałka 3 kW,
— 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW, montowane na
gruncie wraz z zasobnikiem 300 dm3oraz grzałką 3 kW,
— 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW, montowana na
dachu budynku gospodarczego,
— 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW, montowane na
dachach budynków gospodarczych,
— 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW, montowane na
dachach budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW,
— 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW, montowane na
dachach budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW.
b) w gm. Ropczyce (łącznie 231 zestawów), w tym:
— 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kW, montowane na
dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 50 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 78 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 43 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kW, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kW, montowanych na
dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
— 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kW, montowana na
budynku mieszkalnym osób fizycznych,
— 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kW, montowana na
gruncie,
— 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW, montowane na
gruncie,
— 5 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW, montowanych na
gruncie,
— 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kW, montowane na
gruncie,
— 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kW, montowane na
gruncie,
— 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kW, montowana na
dachu budynku gospodarczego,
— 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kW, montowanych na
dachach budynków gospodarczych,

— 16 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kW, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
— 8 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kW, montowanych na
dachach budynków gospodarczych,
— 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kW, montowana na
dachu budynku gospodarczego,
— 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kW, montowana na
dachu budynku gospodarczego,
— 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 9,18 kW, montowana na
dachu budynku gospodarczego.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych (MFOT) / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Europejska sprawność ważona falownika w systemie PV (SFAL) /
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik wypełnienia (WFOT) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (G) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym (T) /
Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/10/2018
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: Zamówienie dofinansowane w ramach projektu: „Instalacja
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i
Gminy Ropczyce” nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa UPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79421100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ropczyce, Miasto Dębica.
II.2.4)Opis zamówienia:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Dostawa i montaż zestawów
kolektorów słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji
fotowoltaicznych” dotycząca instalacji z terenu Miasta Dębica.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy branża sanitarna(D1) /
Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy branża elektryczna(D2) /
Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy branża konstrukcyjnobudowlana(D3) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/10/2018
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: Zamówienie dofinansowane w ramach projektu: „Instalacja
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i
Gminy Ropczyce” nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa UPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79421100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ropczyce, Miasto Dębica.

II.2.4)Opis zamówienia:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Dostawa i montaż zestawów
kolektorów słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji
fotowoltaicznych” dotycząca instalacji z terenu Gminy Ropczyce.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy branża sanitarna(D1) /
Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy branża elektryczna(D2) /
Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy branża konstrukcyjnobudowlana(D3) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/10/2018
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: Zamówienie dofinansowane w ramach projektu: „Instalacja
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i
Gminy Ropczyce” nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa UPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu i
spełniają warunki określone przez Zamawiającego. O udzielenie zamówienia mogą się
ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 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 UPzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt.
1,2,4 i 8 UPzp. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPzp.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20
UPzp lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,4 i 8 UPzp, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę. Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Do oferty każdy
wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Oświadczenie Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„jednolitym dokumentem”. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
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 należycie: Część 1:Co najmniej dwa

zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 100 instalacji (zestawów) – w ramach
jednego kontraktu oraz Dysponuje osobami spełniającymi wymogi określone do pełnienia
poniższych funkcji: 1.Kierownik robót branży sanitarnej (minimum 2 osoby) – posiadający
uprawnienia do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 2.Osoba z
uprawnieniami branży elektrycznej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia
certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w zakresie
kolektorów słonecznych lub uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV.
3.Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (jedna osoba) – posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno–budowlanej
4.Instalator certyfikowany OZE – co najmniej dwie osoby, które posiadają uprawnienia
instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie minimum 1 rok i
kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów słonecznych. Część 2: Co najmniej dwa
zamówienia polegające na dostawie i montażu instalacji automatycznych kotła(ów)
centralnego ogrzewania opalanego(ych) biomasą z układem podawania paliwa mocy łącznej
200 kW – w ramach jednego kontraktu oraz Dysponuje osobami spełniającymi wymogi
określone do pełnienia poniższych funkcji: 1.Kierownik robót branży sanitarnej (minimum 2
osoby) – posiadający uprawnienia do kierowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2.Osoba z uprawnieniami branży elektrycznej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w
zakresie kotłów centralnego ogrzewania lub uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co
najmniej do 1 kV 3.Instalator certyfikowany OZE – co najmniej dwie osoby, które posiadają
uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie
minimum 1 rok i kwalifikacje do montażu instalacji automatycznych kotłów opalanych
biomasą z układem podawania paliwa. Część 3: Co najmniej jedno zamówienie polegające na
dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 100 instalacji na
budynkach osób fizycznych – w ramach jednego kontraktu Lub Co najmniej dwa zamówienia
polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 150
kW łącznie w ramach jednego kontraktu oraz Dysponuje osobami spełniającymi wymogi
określone do pełnienia poniższych funkcji: 1.Kierownik robót branży elektrycznej (minimum
2 osoby) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót co
najmniej 5 lat w tym doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót zadania
polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach o
wartości instalacji co najmniej 300kW. UWAGA: Ciąg dalszy w innej sekcji ogłoszenia w
związku z ograniczeniem ilości znaków.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.Osoba z uprawnieniami branży sanitarnej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia do
kierowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 3.Osoba z uprawnieniami

branży konstrukcyjno-budowlanej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do
kierowania o specjalności konstrukcyjno–budowlanej kanalizacyjnych. 4.Instalator
certyfikowany OZE – co najmniej dwie osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE
certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie minimum 1 rok i kwalifikacje do
montażu instalacji fotowoltaicznych.
UWAGA: W zakresie części 1,2,3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się
doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót
budowlanych, a nie tylko w formule dostaw z montażem. Część 4 i 5: Dysponuje osobami
spełniającymi wymogi określone do pełnienia poniższych funkcji: 1.Inspektor nadzoru branży
sanitarnej – wykonawca dysponuje minimum jedną osobą i posiadająca wykształcenie
techniczne i doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu kontraktów lub kierowaniu robotami
dotyczącymi montażu kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą. Osoby te muszą
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów 2.Inspektor nadzoru branży
elektrycznej – wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych lub w kierowaniu robotami elektrycznymi
ze szczególnym uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznych. Osoby te muszą
posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. 3.Inspektor nadzoru branży budowlanej – wykonawca
dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności robot konstrukcyjno-budowlanych lub
odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: wykazu osób (dla
wszystkich części), wykazu dostaw (dla części 1,2 i 3) lub usług wykonanych, (szczegółowy pis
w SIWZ), odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 UPzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Ciąg dalszy w innej sekcji
ogłoszenia w związku z ograniczeniem ilości znaków.
,
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Projekty umów stanowią załącznik SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy,
o których mowa w art. 144 ust. 1 UPzp w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w
SIWZ.
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
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2018
Czas lokalny: 10:00
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w Dębicy, 39-200
Dębica, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 102.
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:
CD opisu warunków: zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. oświadczenia wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium RP – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Zamiast
dokumentu – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 UPzp, Zamiast dokumentów – składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, w w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Wymagane wadium: cz.1-80 000,00 PLN cz.2-20
000,00 PLN,, cz.3-180 000,00 PLN, cz.4 i 5 - nie wymagane.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.
Określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o.
Zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują.
Również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Pzp.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp.
Czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub.
Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie.
Ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać.
Zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności.
Faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
Elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym.
Przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
Spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. 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 ustawy Pzp zdanie drugie albo w.
Terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. 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.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. IDW 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.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
Najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
O udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
Przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom
Postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
Za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia.
Doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej.
Odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora.
Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz. U.
2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2018

