
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 

1. Zamawiający 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Puławach 

ul. Izabelli 6 

24-100 Puławy 

Tel.: 81 887 42 23, fax: 81 887 42 38 

adres internetowy : www.opec.pulawy.pl;  sekretariat@opec.pulawy.pl 

 

2. Tryb postępowania / podstawa prawna/ 

1) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie 

przetargu nieograniczonego, o którym mowa w § 5 Regulaminu wewnętrznych 

procedur zawierania umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 przez 

OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Teść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl. w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia → 

Regulaminy. 

2) Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, którego łączna 

szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 5 548 000,00 EURO – dla robót 

budowlanych, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).  

Zamówienie dotyczy robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: 

„Energia odnawialna w firmie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach” (Oś Priorytetowa: 4 

ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.2.) współfinansowanego ze 

środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku z podpisaną umową o 

dofinansowanie nr RPLU.04.02.00-06-0372/20-00  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia (CPV) oraz warunki realizacji: 

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dwóch instalacji 

fotowoltaicznych o mocy: 

- 30,15 kWp na dachu budynku w miejscowości: 24-100 Puławy; ul. Izabelli 6. 

- 26,80 kWp na dachu budynku w miejscowości: 24-100 Puławy; ul. 4-ego Pułku 

Piechoty, o mocy łącznej nie mniejszej niż 56,95 kWp oraz nie więcej niż 65 

kWp wraz z monitoringiem produkcji przez Internet. 

 

http://www.opec.pulawy.pl/
http://www.opec.pulawy.pl/


 
 

2) Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla 

budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

45000000-7 Roboty budowlane 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

09330000-1 Energia słoneczna 

44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z 

gotowych elementów 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i 

elektrycznych instalacji budowlanych 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

44212500-4 Kątowniki i profile 

45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

71314100-3 Usługi elektryczne 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

Numer Postępowania 

TP/RPLU/04/001/2021 

4. Data Ogłoszenia i miejsce publikacji 

15.12.2021r. 

Strona internetowa: www.opec.pulawy.pl zakładka: Przetargi i Ogłoszenia → 

Przetargi  

oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  

5. Termin realizacji Zamówienia  

Realizacja zamówienia w terminie do dnia 21.03.2022r. 

 

http://www.opec.pulawy.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


 
6. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia 

 

6.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

6.1.1 posiadania kompetencji lub  uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania,  

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie 

6.1.2  posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, 

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie – co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim 

rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,  

o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

6.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

a) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN  

i przedłożyć dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie. 

6.2 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu zgodnie z SWZ. 

 

7. Kryteria oceny ofert 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany 

zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100 

pkt):  

 

Kryteria oceny ofert 

Informacja o wagach punktowych oraz procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis 

sposobu przyznawania punktacji 

Cena brutto w PLN: 

 

waga: 50 pkt. 

 

Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną 

przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena 

brutto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego 

wzoru: 

KC = (Cn/Co)*50%*100 

gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 



 
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto 

w PLN” 

Gwarancja 

Produktowa na 

panele fotowoltaiczne 

 

waga: 10 pkt. 

Ocena w ramach kryterium „Gwarancja produktowa na 

panele fotowoltaiczne” (KG) będzie obliczana na podstawie 

następującego wzoru: 

KG = (Gp_of/Gp_max)*10%*100 

gdzie: 

Gp_of – gwarancja produktowa na panele fotowoltaiczne wyrażona w 

miesiącach zaproponowana w badanej ofercie 

GP_max – maksymalna oferowana gwarancja produktowa na panele 

fotowoltaiczne wyrażona w miesiącach. Najdłuższy okres gwarancji 

spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert 

KG – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium 

„Gwarancja 

produktowa na panele fotowoltaiczne” 

Gwarancja na 

pozostałe roboty, tj. 

konstrukcja 

montażowa paneli 

oraz roboty 

elektrycznej (bez 

urządzeń) 

 

waga:20 pkt 

Ocena w ramach kryterium „Gwarancja na pozostałe roboty, 

tj. konstrukcja montażowa paneli oraz roboty elektrycznej 

(bez urządzeń)” (KGp) będzie obliczana na podstawie 

następującego wzoru: 

KGp = (Gwof/Gwmax)*20%*100 

gdzie: 

Gwmax - suma okresu  gwarancji podana w miesiącach na 

konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych plus okres 

gwarancji na wykonane instalacje elektryczne bez urządzeń 

( na urządzenia są gwarancje producenta). Jest to najdłuższy 

sumaryczny okres gwarancji spośród wszystkich ofert 

 

Gwof - Okres gwarancji podany w miesiącach na konstrukcje 

wsporczą plus okres gwarancji na instalacje elektryczne bez 

urządzeń (na urządzenia są gwarancje producenta). Jest to 

okres gwarancji rozpatrywanej oferty. 

KGp - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium 

„Gwarancja na pozostałe roboty, tj. konstrukcja montażowa 

paneli oraz roboty elektrycznej (bez urządzeń)” 

Szybkość  

reakcji 

serwisowej 

Waga 20 pkt 

W ciągu ile godzin oferent jest stanie zgłosić się u inwestora 

i podjąć czynności usunięcia usterki 

KS będzie obliczana na podstawie następującego wzoru 

KS=(KSm/KSo)*20%*100 

KSm-szybkość serwisu minimalna 

KSo-szybkość serwisu badanej oferty 



 
  W razie równej ilości punktów najpierw brana jest pod uwagę 

szybkość serwisu a jeśli dalej ilość punktów jest równa to 

brana jest pod uwagę gwarancja na pozostałe roboty  

 

8. Oferty częściowe oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

9. Wadium 

Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

10. Termin związania ofertą 

Wymagany termin związania Ofertą wynosi min 30 dni od daty terminu upływu 

składania Ofert. 

 

11. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.opec.pulawy.pl.  

z zakładki: Przetargi i Ogłoszenia → Przetargi. 

 

12. Warunki zmiany umowy 

Warunki realizacji umowy, w tym warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze 

umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

13. Miejsce i Termin Składania Ofert 

Oferty należy składać w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach przy ul. Izabelli 6;   

24-100 Puławy w sekretariacie do dnia: 30.12.2021r. do godz. 12:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 

30.12.2021r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej. 

 

 

 

 

 

 

http://www.opec.pulawy.pl/

