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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125753-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bargłów Kościelny: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2018/S 057-125753

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
Bargłów Kościelny
16-320
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szyc
Tel.:  +48 876424011
E-mail: barglow@barglow.dt.pl 
Faks:  +48 876424562
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.barglow.dt.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny
Numer referencyjny: O.271.12.2017

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:barglow@barglow.dt.pl
http://www.barglow.dt.pl
http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl
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Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny. Łącznie 90
instalacji solarnych na 90 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i dokumentacjami technicznymi (załącznik
do SIWZ).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 066 950.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska-Gmina Bargłów Kościelny.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny. Łącznie 90
instalacji solarnych na 90 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i dokumentacjami technicznymi (załącznik
do SIWZ).
1.1. Budynki mieszkalne:
a) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 63 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:
• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita

Apertury min. 1,39 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. absorbera min. 79,5 %) - 2
płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl.,
dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,
b) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 27 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:
• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita

Apertury min. 1,87 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. absorbera min. 79,5 %- 2
płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl.,
dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,
2. W zakresie inwestycji należy przewidzieć montaż kolektorów na wyszczególnionych obiektach na
konstrukcjach wsporczych przewidzianych przez producenta odpowiedniej do miejsca instalacji (na dachach,
ścianach budynków lub na gruncie). Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów muszą być wykonane z
aluminium lub stali nierdzewnej lub jako elementy ocynkowane nie wymagające stosowania powłok malarskich
w celu ich zabezpieczenia przed korozją.
Uwaga!
1. Zamawiający dopuszcza 3 % odchyłkę w stosunku do wartości sprawności optycznej określonej w SIWZ.
Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o sprawności optycznej
wyższej niż ta określona w SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kolektorów słonecznych z inną niż określona powyżej
ilością rur pod warunkiem uzyskania przez proponowane kolektory parametrów pod warunkiem spełnienia
pozostałych minimalnych parametrów dotyczących kolektorów słonecznych i uzysków energetycznych
zgodnych z wymaganiami SIWZ. Jednocześnie nie dopuszcza się zmniejszenia liczby płyt kolektorów.



Dz.U./S S57
22/03/2018
125753-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 5

22/03/2018 S57
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
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: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.08.06.00-20-0009/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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: 2017/S 246-514232

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:
Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzyńska

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514232-2017:TEXT:PL:HTML
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95-054
Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl 
Kod NUTS: PL712
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 066 950.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 036 881.00 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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, 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, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1759).
2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy.
3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a-198g ustawy.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767

mailto:przetargi@flexipowergroup.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl



