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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373401-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Modliborzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2021/S 141-373401

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: 0605063
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.271.1.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:
− instalacji kolektorów słonecznych próżniowych (78 zestawów),
− kotłów na biomasę (w ilości 42),
− instalacji fotowoltaicznych (w ilości 204),
Na terenie Gminy Modliborzyce.
2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 
2 części, z możliwością składania ofert do wszystkich części zamówienia jak poniżej: 1) część 1 zamówienia: 
– dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz dostawa i montaż kotłów (pieców) na 
biomasę na terenie gminy Modliborzyce: 2) część 2 zamówienia - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 
na terenie gminy Modliborzyce obejmująca:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) stanowi:
Załączniku Nr 8 do SWZ – część 1 zamówienia - Instalacje kolektorów słonecznych próżniowych i kotłów ma 
biomasę:
Załączniku Nr 9 do SWZ - część 2 zamówienia - Instalacje fotowoltaiczne 3,10kWp.
Więcej informacji zawarte jest SWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz dostawa i montaż kotłów (pieców) na 
biomasę na terenie Gminy Modliborzyce
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Modliborzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
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 
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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.
Oraz
Dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych służą 
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 
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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 obejmująca: 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.
. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) stanowi:
Załączniku Nr 8 do SWZ – część 1 zamówienia - Instalacje kolektorów słonecznych próżniowych i kotłów ma 
biomasę:

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do powierzchni brutto 
(PSOKS) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawności kotła na pellet (PSK) / Waga: 20
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:
1. Projekt "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
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności 
oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w OPZ. Rozdział 3 SWZ.
2) Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać 
badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina 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:
− 202 zestawów montowanych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych,
− 2 zestawy montowane na gruncie u osoby fizycznej,
b) montaż konstrukcji nośnej na dachu lub gruncie,
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,
i) próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej,
j) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji bezpieczeństwa 
związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,
k) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
l) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci dystrybucyjnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) stanowi: załączniku Nr 9 do SWZ - część 2 zamówienia - 
Instalacje fotowoltaiczne 3,10kWp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modułu) 
(PSMF) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperatury dla Pmax (PWT) / 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:
1. Projekt: „Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 
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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
1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności 
oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w OPZ. Rozdział 3 SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać 
badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 099-260622

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
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz dostawa i montaż kotłów (pieców) na 
biomasę na terenie Gminy Modliborzyce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie 
zamówienia w zakresie:
1) części 1 zamówienia: dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz dostawa i 
montaż kotłów (pieców) na biomasę na terenie Gminy Modliborzyce.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na w/w zadanie. Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli 
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
2) części 2 zamówienia: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na w/w zadanie. Do wyznaczonego terminu wpłynęły cztery oferty. Analizując treść wyjaśnień SWZ, 
udzielonych przed terminem złożenia ofert, Zamawiający mając na uwadze zasadę zapewnienia zachowania 
uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego unieważnia postępowanie, które jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie 
z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

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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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.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
zamawiający był do tego obowiązany.
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.
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.
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.
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.
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:
20/07/2021
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