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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372089-2018:TEXT:ES:HTML

Polonia-Jasionówka: Captadores solares para la producción de calor
2018/S 163-372089

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19
Jasionówka
19-122
Polonia
Persona de contacto: Józef Młodzianowski, Ryszard Bartnik
Teléfono:  +48 857278030
Correo electrónico: gmina@jasionowka.pl 
Fax:  +48 857278031
Código NUTS: PL843
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.jasionowka.pl

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.jasionowka.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka
Número de referencia: Or.271.5.2018

II.1.2) Código CPV principal
09331100

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

mailto:gmina@jasionowka.pl
http://www.jasionowka.pl
http://www.jasionowka.pl


DO/S S163
25/08/2018
372089-2018-ES

- - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 2 / 5

25/08/2018 S163
https://ted.europa.eu/
TED

- - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

2 / 5

II.1.4) Breve descripción:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż 68 instalacji solarnych oraz 10 instalacji fotowoltaicznych na
budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Jasionówka

II.1.5) Valor total estimado

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
09331200
45300000
45311000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Gmina Jasionówka

II.2.4) Descripción del contrato:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż 68 instalacji solarnych oraz 10 instalacji fotowoltaicznych
na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Jasionówka. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarte jest w sekcji III SIWZ i zał. nr 7 i 7 a do SIWZ.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2019
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
WND-RPPD.05.01.00-20-0186/17

II.2.14) Información adicional
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej” o której mowa w art. 24aa ust.
1ustawy Pzp.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wartości 10 000 PLN.
3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
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III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Nie dotyczy

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać, iż posiada w banku lub spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100 000,00
PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać, iż:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę wraz z montażem
kompletnych instalacji kolektorów solarnych i/lub fotowoltaicznych na min. 20 budynkach i o wartości min. 250
000 PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów czy został wykonane należycie.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego
kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. W przypadku walut już nieobowiązujących Zamawiający przyjmie kurs średni NBP z ostatniego
dnia obowiązywania waluty.
ZASTRZEŻENIE: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w ust. 1 pkt 3 zostanie
uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem co najmniej 1
dostawy wraz z montażem instalacji wymaganych wyżej.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa
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IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 104-237038

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 11:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 11:15
Lugar:
Urząd Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, pok. nr 10, POLSKA.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:
Podstawy wykluczenia:
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 - 8 ustawy Pzp.
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, wykonawca składa - do oferty:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia /ESPD (dalej JEDZ) – zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. Dokumenty
należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zamieszczoną na stronie www.uzp.gov.pl, zakładka: Repozytorium
wiedzy / Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Wykonawca może samodzielnie utworzyć JEDZ za pomocą narzędzia ESPD. Formularz wstępnie
przygotowany przez Zamawiającego w formie elektronicznej w formacie .xml zawiera tylko pola wskazane
przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia
nowego formularza JEDZ, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do
wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga – w części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).
2. JEDZ dotyczący innych podmiotów – jeżeli dotyczy (rozdz. XI SIWZ).
3. Do składania JEDZ w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający
wskazuje platformę e-puap – skrytka – adres skrzynki: /2008022/skrytka lub /2008022/SkrytkaESP. Preferowany
format JEDZ w postaci elektronicznej - .pdf.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237038-2018:TEXT:ES:HTML
www.uzp.gov.pl
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszwa
ul. Postępów 17a
02-767
Polonia
Teléfono:  +48 224587777
Fax:  +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Środki ochrony prawnej - zawarte są w Sekcji XXII SIWZ

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszwa
ul. Postępów 17a
02-767
Polonia
Teléfono:  +48 224587777
Fax:  +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
23/08/2018

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

