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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46923-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Wągrowiec: Baterie słoneczne
2023/S 017-046923

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Wągrowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: 570791282
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 15a
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Weronika Zdrzałka
E-mail: w.zdrzalka@wagrowiec.eu 
Tel.:  +48 672621522
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wagrowiec.eu/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wągrowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: 570791336
Adres pocztowy: ul. Cysterska 22
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Milena Maciejewska
E-mail: fundusze@wagrowiec.wlkp.pl 
Tel.:  +48 672680800
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.gminawagrowiec.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec”

II.1.2) Główny kod CPV
09331000 Baterie słoneczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie 
Wągrowiec”, w tym:
Część I pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”, w tym:
Zadanie Nr 1 pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Wągrowca”
Zadanie nr 2 pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec”
Część II pn.: ,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wągrowiec”
Część III pn.: ,,Dostawa i montaż pieców na pellet na terenie Gminy Wągrowiec”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych pracujących w trybie 
sieciowym (on-grid).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych 
należących do mieszkańców Gminy Wągrowiec.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pieców na pellet w nieruchomościach prywatnych należących 
do mieszkańców Gminy Wągrowiec

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski

24/01/2023 S17
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7

https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu


Dz.U./S S17
24/01/2023
46923-2023-PL

3 / 7

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych pracujących w trybie 
sieciowym (on-grid). Instalacje zamontowane zostaną na nieruchomościach prywatnych należących do 
mieszkańców miasta Wągrowca oraz Gminy Wągrowiec. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego (dotyczy wszelkich urządzeń i materiałów), nieużywanego, 
sprawnego technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot 
zamówienia powinny być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz 
posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.
Wykonawca zobowiązany dla każdej dostarczonej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej przygotować 
niezbędną dokumentację powykonawczą wraz z kompletnym wnioskiem/zgłoszeniem w celu przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej.
W ramach Części I Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dwa Zadania:
Zadanie Nr 1 pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Wągrowca”, w ramach, 
którego dostarczonych oraz zamontowanych zostanie 76 instalacji fotowoltaicznych.
Zadanie Nr 2 pn.: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec”, w ramach 
którego dostarczone oraz zamontowane zostaną 122 instalacje fotowoltaiczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
„Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec”, umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 
z dnia 05.05.2021 r., w ramach Osi priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.1. ,,Wytwarzanie i dystrybucja 
energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1. ,,Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wągrowiec”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych 
należących do mieszkańców Gminy Wągrowiec. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu 
zamówienia fabrycznie nowego (dotyczy wszelkich urządzeń i materiałów), nieużywanego, sprawnego 
technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny 
być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję 
producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski. W ramach zamówienia 
zamontowanych zostanie 16 kolektorów słonecznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
„Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec”, umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 
z dnia 05.05.2021 r., w ramach Osi priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.1. ,,Wytwarzanie i dystrybucja 
energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1. ,,Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pieców na pellet na terenie Gminy Wągrowiec.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09111400 Paliwa drzewne
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pieców na pellet w nieruchomościach prywatnych należących
do mieszkańców Gminy Wągrowiec”. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia
fabrycznie nowego (dotyczy wszelkich urządzeń i materiałów), nieużywanego, sprawnego technicznie, bez wad
fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być gotowe do pracy,
pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta
umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski. W ramach zamówienia
zamontowanych zostanie 31 pieców na pellet.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
„Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec”, umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 
z dnia 05.05.2021 r., w ramach Osi priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.1. ,,Wytwarzanie i dystrybucja 
energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1. ,,Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
· dla części 1 – instalacje fotowoltaiczne:
dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości min. 500.000,00 zł netto wraz z ich 
uruchomieniem,
· dla części 2 – instalacje kolektorów słonecznych:
dostawy wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych o łącznej wartości min. 50.000,00 zł netto wraz z 
ich uruchomieniem,
· dla części 3 - instalacje wykorzystujące biomasę (kotły na pelet):
dostawy wraz z montażem instalacji wykorzystującej biomasę (piece na pelet) o łącznej wartości min. 
100.000,00 zł netto wraz z ich uruchomieniem,
Zamawiający uzna za spełnianie warunków określony w zakresie wiedzy i doświadczenia również w wypadku, 
gdy Wykonawca dostarczył i zamontował instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne czy piece na pelet w 
ramach zamówienia polegającego na robotach budowlanych.
Uwaga:
1) W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, 
Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty 
wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 
średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
2) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z 
innymi Wykonawcami, Wykonawca może wykazać się tylko tymi dostawami, w których wykonaniu Wykonawca 
ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełnić warunki udziału w postępowaniu

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 09:45

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2023
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