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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35511-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Chełmża: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2013/S 023-035511

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Chełmża
ul. Wodna 2
Osoba do kontaktów: Anna Feeser-Bering
87-140 Chełmża
POLSKA
Tel.:  +48 566756076
E-mail: info@gminachelmza.pl
Faks:  +48 566756079
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gminachelmza.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i
obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża w ramach realizacji projektu:
Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej
środowisku energii słonecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35511-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:info@gminachelmza.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na terenie gminy Chełmża.
Kod NUTS PL613

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i
obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych
na terenie Gminy Chełmża w ramach realizacji projektu: Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w
Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie indywidualnych zestawów płaskich
kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych (budynki prywatne) i użytkowników budynków
użyteczności publicznej administrowanych przez gminę Chełmża w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe i
zgodne z przepisami użytkowanie, w zakresie i na zasadach wynikających z SIWZ, Specyfikacji Zamawianego
Sprzętu, oferty Wykonawcy oraz umowy.
3. Stosownie do indywidualnych uwarunkowań budynków, na których będą montowane instalacje solarne,
wyposażenie każdej instalacji solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej obejmuje co najmniej
następujące elementy: kolektor słoneczny, sterownik solarny, zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych,
zbiornik solarny – podgrzewacz c.w.u., grupa pompowa - solarna, naczynie przeponowe, zestaw montażowy,
płyn solarny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09331100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
- łącznej sumy zestawów solarnych na budynkach odbiorców indywidualnych: 549 szt.
- łącznej sumy zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej: 14 szt.
- minimalna łączna powierzchni absorberów zainstalowanych kolektorów słonecznych: 2.916,0 m2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 085 713,19 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.5.2013. Zakończenie 22.12.2014

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 80.000,00zł ( słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn.
zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji /poręczenia, gwarancja/poręczenie
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1)nazwę dającego/dających zlecenie (Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku, kasy lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3)kwotę gwarancji/poręczenia;
4)termin ważności gwarancji;
5)zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia Zamawiającemu pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
-odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;
6)zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia zamawiającemu pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, i
nie udowodnił do tej pory, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony
z postępowania, a jego ofert zostanie uznana za odrzuconą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: PKO BP S.A. Oddział I w Chełmży 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857.
Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału
w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Gminy Chełmża, pokój nr 7 p. Anna Feeser-Bering.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeżeli przed upływem
terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest nie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Płatności dokonywane będą zgodnie ze wskazaniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej część II
SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2)posiadają wiedzę i doświadczenie;
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej dwa zadania obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji solarnych, gdzie w ramach każdego
zadania zamontowane kolektory słoneczne mają sumaryczną powierzchnię absorbera co najmniej 100m2;
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących Go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub/i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców
wyszczególnionych poniżej oraz w rozdziale 10 IDW – część I SIWZ Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP,
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 , którego treść zawarto w
załączniku nr 3 do SIWZ części I IDW;
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, którego treść zawarto w załączniku nr 4 do
SIWZ części I IDW .
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3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy, którego treść zawarto w załączniku nr 6 do
SIWZ części I IDW .
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 PZP Wykonawcy składają następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego treść zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ części I
IDW ;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2 PZP ( w stosunku do osób fizycznych treść oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie
wyczerpuje złożenie oświadczenia, o którym mowa w ppkt 1 niniejszego punktu ;
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 2 ppkt 1-6.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych
osób.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 2
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1) ppkt 2-4 i ppkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2)ppkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) lit. b), powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 6 stosuje się w takim przypadku
odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy
odpowiadają określonym przez niego wymaganiom określonym w Części III SIWZ - Specyfikacji Zamawianego
Sprzętu . Do oferty należy załączyć:
1)Sprawozdanie z badań wg normy PN-EN 12975-1,2:2007 wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę
badawczą, np. certyfikat Solar Keymark (Zamawiajacy dopuszca dołączenie do oferty sprawozadania z badań
wg normy PN-EN 12975-1,2:2006),
2)Autoryzację producenta zaoferowanych kolektorów na montaż i serwis,
3) Oświadczenie Wykonawcy o dodatkowej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych zaoferowanych
kolektorów, o ilości wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MW] oraz o ilości energii
cieplnej z energii promieniowania słonecznego [MWh/rok] - któtego treść zawarto w załączniku nr 7 do niniejszej
IDW,
4)Dokumentację techniczną do zaoferowanych urządeń
wyszczególnionych w Części III SIWZ - Specyfikacji Zamawianego Sprzętu oraz atest higieniczny
zaoferowanego glikolu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 2 000 000 złotych (słownie : dwa miliony złotych);
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w warunku, zamawiający żąda następujących
dokumentów:
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1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 , którego treść zawarto w
załączniku nr 3 do SIWZ części I IDW;
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 złotych (słownie: dwa
miliony złotych) - w przypadku, gdy wartość polisy wskazana będzie w walucie obcej, przeliczenie jej wartości
nastąpi według średniego kursu NBP danej waluty na
dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego zamówienia;
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia/nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub/i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców
wyszczególnionych powyżej oraz w rozdziale 10 IDW – część I SIWZ Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił
Nie spełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; .
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:
- dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o
specjalności:
a)konstrukcyjno-budowlanej,
b)instalacji sanitarnych;
c)instalacji elektrycznych,
lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie
wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te
łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących Go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia/nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub/i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców
wyszczególnionych poniżej oraz w rozdziale 10 IDW – część I SIWZ Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że w/w warunki
wykonawca spełnił.
Nie spełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w warunku, zamawiający żąda następujących
dokumentów:
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1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1, którego treść zawarto w
załączniku nr 3 do SIWZ części I IDW;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, którego treść zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ części I IDW;
3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy, którego treść zawarto w załączniku nr 6 do
SIWZ części I IDW .
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 2 ppkt 1-6 rozdziału 10 SIWZ części I IDW .

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OSO.271.1.2013.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.3.2013 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.3.2013 - 12:00
Miejscowość:
Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, sala nr 4.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej.
Otwarcie jest jawne i publiczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
Dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest
wnieść zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp.
4.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
Dot. zmian umowy
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym część II SIWZ.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o
zamówieniu” opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj.:
1/ Zmianie mogą ulec terminy realizacji lub termin wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia
okoliczności w postaci:
a) zmiany umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – Województwem Kujawsko -Pomorskim w
zakresie terminów lub wysokości płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot
umowy,
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b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami
( np. rezygnacja lub brak możliwości montażu zestawów solarnych u użytkowników prywatnych) lub
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prace na wysokościach (na
dachach budynku),
d) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności: powodzi, huraganu
lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć
w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających utrzymanie terminów, o których mowa w § 5 ust. 1, umowy w
szczególności pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp.
2/ Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez
zmian),
b) w przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy spowodowanego rezygnacją z montażu
przez użytkowników prywatnych lub brakiem u nich możliwości montażowych oraz w przypadku odstąpienia od
umowy.
3/ Zmianie może ulec system i termin płatności ( w tym planowane w danym roku wysokości wynagrodzeń, o
których mowa w § 3 ust. 2 umowy) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do
umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od możliwości finansowych Zamawiającego
oraz od uwarunkowań dotyczących dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4/ Zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5/ Zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy podwykonawca – na wniosek
Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie
wybranego podwykonawcy.
5. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod
rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
UWAGA: Wskazany w rozdziale II.3) termin rozpoczęcia jest terminem prognozowanym. Rozpoczęcie realizacji
zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy na warunkach określonych w SIWZ i wzorze umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym
dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2.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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7.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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
8.Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.



Dz.U./S S23
01/02/2013
35511-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12/13

01/02/2013 S23
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12/13

11. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
19. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o prokuratorze.
20. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm. ) zawiera szczegółowe regulacje prawne dotyczące środków
ochrony prawnej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwołąwcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Dz.U./S S23
01/02/2013
35511-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

13/13

01/02/2013 S23
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13/13

Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.1.2013

http://www.uzp.gov.pl

