Dz.U./S S71
09/04/2020
168738-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

1/4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168738-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Żychlin: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2020/S 071-168738
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żychlin
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 15
Miejscowość: Żychlin
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 99-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Anyszka
E-mail: sekretariat@gminazychlin.pl
Tel.: +48 243512032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gminazychlin.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorów słonecznych, 6 instalacji
kotłów na biomasę w ramach projektu pn.: „Ochrona powietrza w gminie Żychlin"
Numer referencyjny: BPI.271.1.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
09331100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji
kolektorów słonecznych i 6 instalacji kotłów na biomasę w ramach projektu pn.: „Ochrona powietrza w gminie
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Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej”.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 002 814.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
09332000
45331110
45300000
45311200
45315300
45330000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Żychlin – zgodnie z zestawieniem lokalizacji określonym w programie fukcjonalno-użytkowym.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji
kolektorów słonecznych i 6 instalacji kotłów na biomasę: wykonanie dokumentacji projektowych dla instalacji
kolektorów słonecznych i instalacji kotłów na biomasę (pellet) w prywatnych budynkach mieszkalnych
należących do mieszkańców gminy Żychlin, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie
na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i
instruktażem. Przewiduje się cztery zestawy instalacji, w ilościach:
3

— zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm w
ilości 11 szt.,
3

— zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm w
ilości 6 szt.,
— Zestaw III: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min.
3

250 dm w ilości 3 szt.,
— zestaw IV: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 20 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min.
3

300 dm w ilości 3 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III
cz. SIWZ zatytułowanej: program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Uwaga: zamawiający informuje, iż PFU w
swojej treści zawiera również opis przedmiotu zamówienia dla dostawy i montażu wraz z zaprojektowaniem
i uruchomieniem 60 mikroisntalacji fotowoltaicznych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców i
10 mikrointalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, które nie są objęte niniejszym
postępowaniem przetargowym.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność kolektora słonecznego – SPR1 / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Temperatura stagnacji kolektora słonecznego – T1 / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność kotła – SPR2 / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
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:
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–
2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie
IV.1.2 Odnawialne źródła energii, numer projektu: WND-RPLD.04.01.02-10-0053/18.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający:zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie
o udzielenie zmówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (na podstawie art. 93
ust. 1a ustawy Pzp).
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 011-021080

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorów słonecznych, 6 instalacji
kotłów na biomasę w ramach projektu pn.: „Ochrona powietrza w gminie Żychlin"
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
03/04/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Flexipower Group Sp. z o.o Sp. k.
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 002 814.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 322 864.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2020
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