
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynku SPZLO przy ulicy Przedmiejskiej w
miejscowości Raciążek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1

1.5.2.) Miejscowość: Raciążek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542831000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynku SPZLO przy ulicy Przedmiejskiej w
miejscowości Raciążek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9acfcf86-19e8-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00185308/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-20 11:00
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008886/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Założenie instalacji fotowoltaicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.spzlo-raciazek.pl/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.spzlo-
raciazek.pl/zamowienia-publiczne/ (strona główna zakładka informacje)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP. 3.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępny są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10
do niniejszej SWZ. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w
załączniku nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego
do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej (PV), służącej do produkcji
energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie energii
elektrycznej na własne potrzeby instalacji w budynku w Raciążku, ul. Przedmiejska 1. 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,95 kWp będzie stanowiła źródło energii
elektrycznej na potrzeby instalacji budynku w Raciążku, ul. Przedmiejska 1.
Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na dachach budynków (budynek C i budynek
D) Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku. Moduły
fotowoltaiczne (PV) zostaną zamocowane na dachach budynków z wykorzystaniem mocowań i
konstrukcji systemowych. Budynek posiada zasilanie przez sieć niskiego napięcia. Planuje się
wykorzystać istniejące przyłącze zlokalizowane w rozdzielnicy głównej budynku. Projekt nie
ingeruje w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu. 
Na dachu budynku budynek C oraz budynek D (część dachu od strony południowej projektuje
się montaż LZIM=111 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy PMPP=450 Wp.
Łączna moc zainstalowanych modułów wynosi PGEN.PV=LZIM x PMPP=111 x 450 = 49 950
Wp

Do montażu modułów na dachach zastosowane zostanie systemowe rozwiązanie pozwalające
na montaż modułów pod właściwym kątem bez konieczności przytwierdzania do powierzchni
dachu. Moduły fotowoltaiczne współpracować będą z inwerterami o mocy 25 kVA
umożliwiającym podłączenie projektowanych modułów z instalacją elektryczną w budynku.
Inwertery zamontowane zostaną w najbliższym sąsiedztwie generatora PV na zewnętrznej
ścianie budynku (dopuszcza się montaż wewnątrz budynku w wydzielonym pomieszczeniu).
Zastosowane inwertery muszą spełniać wymagania stawiane przez Spółkę Dystrybucyjną. Od
rozdzielnicy RPVAC poprowadzić kabel typu YLY 4x16 mm² do Rozdzielni RGPV, którą
zlokalizować obok rozdzielni głównej zlokalizowanej w piwnicy budynku. W układzie należy
zamontować układ pomiarowy rejestrujący ilość energii wyprodukowanej przez moduły
fotowoltaiczne.

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
- montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 450 Wp/szt.,
- montaż optymalizerów,
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- montaż inwerterów,
- wykonanie instalacji po stronie stałoprądowej DC systemu fotowoltaicznego,
- wykonanie okablowania strony AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem kabli do
rozdzielni głównej budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu oraz jego
znaczenie: 
1) „Całkowita cena oferty brutto” - 60%.
2) „Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane” – 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu. 
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia
zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 Ustawy]: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika
z odrębnych przepisów [art. 114 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 Ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100); 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy]: 

Opis spełnienia warunków: 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 
2.4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z
budową, przebudową, rozbudową lub adaptacją budynków o wartości co najmniej 300.000,00 zł.
brutto. 
Jedna robota budowlana oznacza robotę budowlaną na podstawie jednej umowy.
2.4.2 dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia w szczególności:
- dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia konstrukcyjno – budowlane
bez ograniczeń oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe – jako kierownik
budowy i będzie pełnił funkcję kierownika budowy;
- dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót
elektrycznych i będzie pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych;
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UWAGA 1: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte
przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach
określonych w umowie.
UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia
tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne
uprawnieniom do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie w/w, wydane w
innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. 
UWAGA 3: Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, jeżeli jedna osoba spełni
oba opisane powyżej warunki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 Ustawy], zamawiający wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia
tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]: 
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy). 
1. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy,
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków
dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia z postępowania. 
2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest
podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących
tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy
wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 Ustawy]: 
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten
warunek. 
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w
warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ. 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ten/dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców. 

2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SWZ. 
W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w
warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 SWZ. 
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję
o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby
zawodowej. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten
warunek. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/
dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w
wysokości: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ Rozdział 15, pkt 4.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Został określony w załączniku nr 4 do SWZ "wzór umowy", w par. 13.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
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związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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