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Polska-Modliborzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2022/S 197-558975

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 Modliborzyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 8621576344
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 63
Miejscowość: Modliborzyce
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Krasowska-Głowala, Marzena Dolecka-Jocek
E-mail: zamowienia@modliborzyce.pl 
Tel.:  +48 158715079
Faks:  +48 158717102
Adresy internetowe:
Główny adres: https://modliborzyce.pl/

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:
„Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce”
Numer referencyjny: INW.271.1.2.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: instalacji fotowoltaicznych (w ilości 204), instalacji kolektorów 
słonecznych próżniowych (78 zestawów), kotłów na biomasę (w ilości 42) na terenie Gminy Modliborzyce. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” . 
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Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 
części, z możliwością składania ofert do wszystkich części zamówienia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 846 200.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Modliborzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce obejmująca:
a) montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 204 zestawów instalacji 
fotowoltaicznych, każdy o mocy minimum 3,10kWp wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w 
tym: 204 zestawów montowanych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych,
b) montaż konstrukcji nośnej na dachu,
c) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,
d) montaż inwerterów DC/AC,
e) montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,
f) montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV,
g) montaż połączeń wyrównawczych.
h) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu, próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do 
sieci dystrybucyjnej,
i) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji bezpieczeństwa 
związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,
j) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
k) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci dystrybucyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi: Dokumentacja techniczna – Projekt Budowlano-
Wykonawczy branży elektrycznej - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,10kWp – oraz Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ oraz Projektowane postanowienia 
umowy (PPU) – Załącznik nr 6A do SWZ.
3.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu: potwierdzenia 
zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej; 
potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie podanym w rozdziale 15 
SWZ. Zamawiający wymaga złożenia w zakresie:
3.3.1. części 1 zamówienia - instalacje fotowoltaiczne:
− karty katalogowe modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez 
przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń 
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na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych 
w Załączniku nr 8 do SWZ.
certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z 
normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,
certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak (NH3) zgodnie z normą IEC 
62716 lub równoważny równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,
szczegółowy raport z testów (Test Report) na zgodność oferowanych modułów fotowoltaicznych z normą IEC 
61215 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający spełnianie 
przez te urządzenia parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w 
załączniku nr 9 do SWZ – dokumentacja techniczna. Numer raportu z testów musi być zgodny z numerem, na 
który powołuje się certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 
lub z normami równoważnymi. Jeżeli przedstawiony ww. raport z testów jest kontynuacją lub uzupełnieniem 
wcześniej wykonanych raportów z testów i nie zawiera w swojej zawartości wyników badań dotyczących 
pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients), Zamawiający 
żąda także przedstawienia wcześniej wykonanego raportu z testów zawierającego wyniki badań dotyczących 
pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modułu) / 
Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperatury dla Pmax / 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:
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 
4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości w zakresie dla: części 1 zamówienia: 
25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);- przewiduje odwróconą kolejność czynności, 
tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wyk., którego 
oferta została najwyżej oceniona,w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Modliborzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych służące do wspomagania podgrzewania 
wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych. Rodzaj zestawu instalacji oraz 
pojemność zbiornika c.w.u. została dobrana na podstawie zgromadzonej dokumentacji uwzględniając liczbę 
mieszkańców
i lokalizację kolektorów. Aktualny wykaz mieszkańców na których zamontowane mają zostać instalacje 
realizowanego zadania, Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy
z Wykonawcą. Zakres prac instalacji kolektorów próżniowych obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie technologii robót, w tym:a) montaż 78 instalacji kolektorów słonecznych próżniowych 
o minimalnej mocy zestawu:
1575W + zasobnik c.w.u. 200l (ilość zestawów 8)
2100W+ zasobnik c.w.u. 200l (ilość zestawów 49)
3150W+ zasobnik c.w.u. 300l (ilość zestawów 19)
4200W+ zasobnik c.w.u. 400l (ilość zestawów 2)
- wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu.
b) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.
c) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody.
d) montaż reduktora ciśnienia (w ramach kosztów niekwalifikowanych).
e) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór 
zwrotny-bezpieczeństwa).
f) podłączenie do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym.
g) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u..
h) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza 
c.w.u.) i jej ocieplenie.
i) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.
j) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN.
k) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego.
l) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.
m) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.
n) uruchomienie instalacji solarnej.
o) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie 
pokrycia dachowego po przejściach przewodów.
p) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu
z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.
q) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi: Dokumentacja techniczna Dokumentacja 
techniczna – Projekt Budowlano-Wykonawczy - Instalacje kolektorów słonecznych próżniowych oraz 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załączniku nr 9 do SWZ oraz 
Projektowane postanowienia umowy (PPU) – Załącznik nr 6B do SWZ.
3.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu: potwierdzenia 
zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej; 
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potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie podanym w rozdziale 15 
SWZ.
3.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane 
dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. .Zamawiający wymaga złożenia karta 
techniczna kolektora słonecznego,
certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 
(lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej).
karta techniczna zasobnika podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej,
karta techniczna zespołu pompowo-sterowniczego,
karta techniczna układu automatyki (sterownika),
karta techniczna orurowania solarnego wraz z izolacją cieplną,
karta techniczna naczynia wzbiorczego „solarnego” i „wodnego”,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do powierzchni brutto / 
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 realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 
4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości w zakresie dla: − części 2 zamówienia: 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); - przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może 
najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykon., którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wyklucz. oraz spełnienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę na terenie Gminy Modliborzyce.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
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Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Modliborzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych 
służące do zasilania centralnego ogrzewania oraz do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Rodzaj oraz ilość 
kotłów została dobrana na podstawie zgromadzonej dokumentacji złożonych przez mieszkańców z terenu 
gminy Modliborzyce, biorących udział w realizowanym ww. zadaniu. Aktualny wykaz mieszkańców na których 
zamontowane mają zostać instalacje realizowanego zadania Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy z 
Wykonawcą.
Zakres prac obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii robót, 
obejmujące miedzy innymi:
a) montaż kotłów (pieców) na biomasę – w ilości 42 szt. obejmujące: montaż kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. 
wykorzystujących biomasę o mocy nominalnej:
pellet – 20 kW (w ilości 9)
pellet – 25 kW (w ilości 4)
zgazowujących drewno – 25 kW (w ilości 29)
b) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
c) instalacja układu sterującego,
d) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
e) napełnienie instalacji,
f) uruchomienie instalacji,
g) przeszkolenie użytkowników,
h) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom,
i) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów.
j) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych
niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem
k) zainstalowanie w kotłach modułów pozwalających na późniejsze objęcie ich system
zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi: Dokumentacja techniczna - Projekt Budowlano-
Wykonawczy - Kotły (piece) ma biomasę oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowiące - Załączniku nr 10 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy (PPU) – 
Załącznik nr 6C do SWZ.
3.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu: potwierdzenia 
zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej; 
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potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie podanym w rozdziale 15 
SWZ.
3.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane 
dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. − karta techniczna kotła na biomasę - kocioł na 
pellet o minimalnej mocy nominalnej 20 kW
− karta techniczna kotła na biomasę - kocioł na pellet o minimalnej mocy nominalnej 25 kW
− karta techniczna kotła na biomasę - kocioł zgazowujący drewno o minimalnej mocy nominalnej 25 kW
− certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane 
przez jednostkę oceniająca zgodność,
− sprawozdanie z badania, na podstawie którego zostało wystawione świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.S 
- 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent 
musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej - zgodnie z metodologią badań zawartą w normie 
PN - EN 303.5 - 2012 lub równoważnej, certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla 
oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawności kotła na pellet / 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 realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 
4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości w zakresie dla: − części 3 zamówienia: 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); - przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może 
najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykon., którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wyklucz. oraz spełnienia

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.1.8) 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: 2022/S 101-279165

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
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/09/2022

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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7312045200
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl 
Tel.:  +42 2260453
Adres internetowy: https://flexipowergroup.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 529 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 583 692.64 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/09/2022

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.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7312045200
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl 
Tel.:  +42 2260453
Adres internetowy: https://flexipowergroup.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 681 100.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 101 641.04 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę na terenie Gminy Modliborzyce.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

12/10/2022 S197
https://ted.europa.eu/TED

9 / 12

mailto:przetargi@flexipowergroup.pl
https://flexipowergroup.pl/


Dz.U./S S197
12/10/2022
558975-2022-PL

10 / 12

Oficjalna nazwa: Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7312045200
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl 
Tel.:  +42 2260453
Adres internetowy: https://flexipowergroup.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 635 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 208 372.04 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana przez Burmistrza 
Modliborzyc (adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl
  , telefon kontaktowy (15) 8715 079;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie 
Modliborzyce”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
6. trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO.
9. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, 
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może 
zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
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w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej 
skargi jest Urząd Ochrony Danych

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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20.1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP.
20.2.Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
4) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
20.4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
20.5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
20.6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
20.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w 
Warszawie – sądu zamówień publicznych.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2022
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