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Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05 .01 .00-20-0570/19
pn. „Budowa trzech instalacjifotowoltaicznych o łqcznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”
realizowanego w ramach urnowy nr UDA-RPPD. 05.01.00-20-0570/19-00
zawartej dnia 6.03.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w ramach postępowania nr 1JRPOWP/2020 na:

realizację trzech instalacjifotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn. „Budowa
trzech instalacjifotowoltczicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”
I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Archidiecezja Białostocka
ul. Kościelna 1.
15-087 Białystok
tel.: 085 665 24 00, fax 085 665 24 31.
e-mail: ekonom@archibial.pl
http://www.archibial,pl

II. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowal
ności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MliR/2014-2020/12(4) z dnia 22.08.2019r.
III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania
ze strony internetowej: b~p://www.archibial.pI
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych.
V.1, Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu trzech instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn. „Budowo trzech instalacjifotowoltaicznych a
łqcznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”, tj.
1) Część 1 Dachowej instalacji o mocy 17,92 kWp na dachu Centrum Pastoralno-Administracyjnego Ar
chidiecezji Białostoskiej przy ul. Kościelnej 1, 15-087 Białystok
2) Część 2 Dachowej instalacji o mocy 17,92 kWp na dachu Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Ar
chidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej la, 15-087 Białystok
3) Część 3 Naziemnej i dachowej instalacji o mocy 40,00 kWp w Domu Rekolekcyjnym w Bogdankach.
Wymagane jest:
1) dostarczenie niezbędnych komponentów instalacji;
2) montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych;
3) warunkiem odbioru pracy m.in.: projekt powykonawczy, przyłączenie instalacji do sieci energetycznej wraz
z decyzją zakładu energetycznego zezwalającą na użytkowanie i instruktaż pracowników.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6
do niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji i rękojmii na wykonane przedmioty zamówienia.
4. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy
produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
określonych w dokumentacji, a Wykonawca uzyska dla zaproponowanych rozwiązań równoważnych akceptację
Zamawiającego, w terminie niezakłócającym realizacji harmonogramu (na etapie realizacji umowy).
Ponadto, wzywa się oferentów do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków, o których mowa
powyżej (o ile występują) jeszcze na etapie przygotowywania oferty, tak aby możliwym było przedstawienie
—

—

—
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ewentualnych rozwiązań równoważnych przed upływem terminu skłania ofert.
5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać w formie pisemnej podmiotom wskazanym w ust. 4, że oferowane przez niego roboty
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn zawiadamiając o
tym Wykonawców, którzy przed terminem złożenia ofert pobrali SIWZ a po złożeniu ofert Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w następujących obszarach:
1) Część 1 Dachowej instalacji o mocy 17,92 kWp na dachu Centrum Pastoralno-Administracyjnego Ar
chidiecezji Białostoskiej przy ul. Kościelnej 1, 15-087 Białystok
2) Część 2 Dachowej instalacji o mocy 17,92 kwp na dachu Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Ar
chidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej la, 15-087 Białystok
3) Część 3— Naziemnej i dachowej instalacji o mocy 40,00 kWp w Domu Rekolekcyjnym w Bogdankach.
—

—

V. Informacją o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia

—

16.11.2020r.

UWAGA:

Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia robót wraz z jednoczesnym spełnieniem
poniższych warunków:
1) dostarczeniem oświadczenia kierownika kontraktu ze strony Wykonawcy potwierdzającego gotowość
przedmiotu umowy do odbioru;
2) dostarczeniem pisemnych potwierdzeń podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania
Podwykonawców, że należne i wymagalne im kwoty za roboty wykonane przez nich w ramach przedmiotu
Umowy zostały zapłacone przez wykonawcę (z wyłączeniem ewentualnych kaucji gwarancyjnych
zatrzymanych przez Wykonawcę), a Podwykonawcy nie wnoszą i nie będą podnosić żadnych roszczeń
wobec Zamawiającego związanych z wykonywaniem Robót;
3) uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie instalacji będącej przedmiotem umowy po przyłączeniu
instalacji do sieci energetycznej wraz z przyłączem tejże instalacji do sieci;
4) dostarczeniem kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z kartami katalogowymi/materiałowymi,
atestami, dopuszczeniami, kartami gwarancyjnymi itp. (dla każdego z obiektów z osobna);
5) przeprowadzenie instruktażu pracowników.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
A. nie podlegaią wykluczeniu w związku z:
1)

otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;

2)

zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

3)

prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego przez właściciela (w przypadku osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą
oraz wspólników spółki jawnej), partnerów (w przypadku spółki partnerskiej), komplementariuszy (w
przypadku spółki komandytowej oraz Spółki komandytowo-akcyj nej), urzędującego członka organu
zarządzającego (w przypadku osób prawnych);
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4)

sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

5)

brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do wykonania zamówienia lub
znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezapewniającej wykonania zamówienia;

6)

wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

7)

złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

8)

niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

B. Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
C. Wykonawcy, którzy spełniaią poniższe warunki i wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez
Zamawiaipcego zgodnie z opisem wskazanym w pkt od 1) do 4):
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2)

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie*:
~ Dla części 1: co najmniej 3 zamówień, polegających na zaprojektowaniu, dostawie i montażu
instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 12 kWp każda (doświadczenie może być w
formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty i prawidłowo ukończone;
~ Dla części 2: co najmniej 3 zamówień, polegających na zaprojektowaniu, dostawie i montażu
instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 12 kWp każda (doświadczenie może być w
formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty i prawidłowo ukończone;
~ Dla części 3: co najmniej 3 zamówień, polegających na zaprojektowaniu, dostawie i montażu
instalacji fotowoltaicznej a mocy co najmniej 30 kWp każda (doświadczenie może być w
formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty i prawidłowo ukończone;
*dopuszcza się wykorzystanie posiadanego doświadczenia do złożenia oferty na więcej niż jeden z
obszarów zamówienia, w przypadku, gdy oferent składa ofertę na więcej aniżeli jedną część.
—
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dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wskazać po jednej osobie, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia,
posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi prawem do dysponowania lub
dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z
ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa
Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.)wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

4)

są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zadania
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia określone są w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
1.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
e
kryterium „ceny” o wadze 60%.
kryterium „okres gwarancji” o wadze 40%
Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca Po
przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta o
najwyższej wartości przyznanych punktów. Każdy z obszarów/części zamówienia będzie podlegał ocenie odrębnej.
W przypadku składania oferty na całość zakresu zapytania ofertowego, ocena zostanie dokonana odrębnie dla
każdej z części zamówienia, a Oferent taki ma obowiązek wykonać ten zakres zamówienia w jakim zostanie
wyłoniony jako zwycięzca.
3.
Zasady oceny kryterium „Cena”
W kryterium tym oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 60 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie: Pc ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn cena brutto najniższa wśród ofert w złotych polskich
Co cena brutto danego Wykonawcy w złotych polskich
4. Ocena kryterium „Okres gwarancji”
Zamawiający wymaga zaoferowania na wykonane prace minimum 3-letniej gwarancji i rękojmii. Wykonawcy ofe
rujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 3 lata uzyskają za każde kolejne 12 miesięcy gwarancji 10 punktów, ale
maksymalnie 40 punktów (za 7-letnią i dłuższą gwarancję).
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty zdobyły taką samą
ilość punktów decydujące jest kryterium ceny. W przypadku zaś, gdy oferty charakteryzują się taką samą ceną
ofertową, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
-

-

-
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W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na
każdym z etapów i/lub wezwać do uzupełnień. Wykonawcy przysługuje prawo do jednokrotnego złożenia
wyjasnień/uzupełnień w przedmiocie zapytania. W przypadku, gdy Oferent nie złoży wyjaśnień/uzupełnień w
nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych oferta podlega odrzuceniu.
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IX. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok do dnia
02.09.2020r. do godz. 09.45. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem
oferty w sposób skuteczny.
X. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty upływu terminu składania ofert.
XI. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających i/lub zmianach umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających oraz możliwość zmiany treści umowy,
zgodnie z postanowieniami ~ 15. ZMIANY UMOWY Załącznika nr 5 do SIWZ.

Białystok, dnia 17 sierpnia 2020r.
ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA

~%URIA METROFOLITALNA
BIAŁOSTOCKA
rtl. Kościelna 1, 15-087 Białystok
tel. &„ 665 24 00, (ax 85 665 24 31

l.s.

PiptrAugustynowjcz

Ekonom Arch~diecezji
Bialostocl”iej

