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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rybno
Krajowy numer identyfikacyjny: 8371692261
Adres pocztowy: ul. Długa 20
Miejscowość: Rybno
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 96-514
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Żółtowska
E-mail: iwona.zoltowska@gminarybno.com
Tel.: +48 468611438
Faks: +48 468611438
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminarybno.com
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gminarybno.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://app.sidaspzp.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://app.sidaspzp.pl

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:
Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w
indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno

II.1.2)

Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych i
publicznych wraz z wymianą urządzeń grzewczych na terenie gminy Rybno.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 362 167.61 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1: Wymiana urządzeń grzewczych w 41 budynkach mieszkalnych i jednym budynku publicznym.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44621200 Kotły grzewcze
45331110 Instalowanie kotłów
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: Wymianę wraz z dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii to są
urządzenia grzewcze w 41 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rybno. Zostaną wymienione czynniki
grzewcze takie jak: kotły węglowe na niskoemisyjne i wysokosprawne urządzenia grzewcze: kotły na pellet
w ilości 17 szt. i piece gazowe kondensacyjne w ilości 24 szt. (w tym 24 szt. z zewnętrznym zbiornikiem
paliwa); wymianę urządzeń grzewczych w 1 budynku publicznym (kompleks szkolny) na terenie gminy Rybno.
Zostaną wymienione czynniki grzewcze takie jak piece olejowe na niskoemisyjne i wysokosprawne urządzenia
grzewcze: kotły olejowe kondensacyjne w ilości 2 szt.;
b. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie
c. Opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, opracowań technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej dla każdej z wykonywanych instalacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa
jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na
terenie gminy Rybno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej.
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na 19 (19 instalacji) budynkach mieszkalnych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. montaż i instalację systemów OZE na wybranych budynkach. Projektowane systemy OZE będą dostarczać
energię elektryczną i/lub cieplną na potrzeby własne budynków mieszkalnych. Projektuje się następujące
systemy: instalacje fotowoltaiczne w ilości 12 szt. i kolektory słoneczne w ilości 7 szt.
b. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie.
c. Opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, opracowań technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej dla każdej z wykonywanych instalacji

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa
jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na
terenie gminy Rybno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Dla części 1: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 200
000,00 PLN.
b) Dla części 2: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 100
000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Dla części 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową, na kwotę na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN.
b) Dla części 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową, na kwotę na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Dla części 1: - Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji urządzeń
grzewczych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
b) Dla części 2
- Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych o wartości
co najmniej 100 000,00 PLN,
- Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych o
wartości co najmniej 100 000,00 PLN,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi wykaz potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) Dla części 1: - Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji urządzeń
grzewczych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN,
b) Dla części 2
- Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych o wartości
co najmniej 100 000,00 PLN,
- Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych o
wartości co najmniej 100 000,00 PLN,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 09:30

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: 09/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, ul. Długa 20, 96-500 Rybno

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca wraz ofertą składa aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia;
Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wykonawca składa:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku wykonawców
zagranicznych – dokumenty zostały określone w SIWZ;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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 zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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.
5) Oświadczenie 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 zawarcia wiążącego porozumienia
w sprawie spłaty tych należności – wg Załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 1
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wg Załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 2
7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w stawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); Załącznika nr 6 do
SIWZ pkt. 3
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości
Dla części 1: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Dla części 2: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Rybnie jest: Wójt
Gminy Rybno,
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Urzędu Gminy w Rybnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Rybnie za pomocą adresu
iod@gminarybno.com
Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO znajduje się w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020

