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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378940-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kolbuszowa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2020/S 155-378940

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dzikowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581695
Adres pocztowy: ul. Dworska 62
Miejscowość: Dzikowiec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-122
Państwo: Polska
E-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminadzikowiec.pl/
Adres profilu nabywcy: http://gminadzikowiec.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: www.bip.kolbuszowa.pl
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: http://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.kolbuszowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii w 
gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec"
Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
„Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w 
gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec””.
Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”.
Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.”.
Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.”.
Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i 
gminie Dzikowiec” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, na 
podstawie umowy numer z dnia 13.12.2019 r.
Przedmiotową inwestycją objętych będzie 499 gospodarstw domowych w których przewidziano dostawę i 
montaż 587 instalacji odnawialnych źródeł energii.

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
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
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45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kolbuszowa oraz Gmina Dzikowiec - na terenie gmin

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilość dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę źródeł energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych) 
u mieszkańców wynosi 482 szt., w tym:
W gminie Kolbuszowa: 403 szt.;
W gminie Dzikowiec: 79 szt.
Zamówienie dla zadania nr 1 obejmuje m.in.:
a) spotkania z mieszkańcami przed przystąpieniem do wizji lokalnych;
b) etap projektowy:
Wizja lokalna na każdym obiekcie i sporządzenie audytu dla każdego obiektu,
Ocena techniczna,
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,
Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej;
c) etap realizacji:
Zorganizowanie magazynu na placu budowy,
Dostawa i montaż instalacji, uruchomienie i regulacje,
Serwis zamontowanych urządzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 
24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 
10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia: Maksymalne 
obciążenie śniegiem (potwierdzone raportem z badań wykonanych przez akredytowaną jednostkę badawczą): 
równe 5 400Pa - 0 pkt, większe niż 5 400 Pa i mniejsze niż 8 000Pa - 5 pkt, równe lub większe niż 8 000Pa - 10 
pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Odporność na gradobicie (potwierdzone raportem z badań wykonanych przez 
akredytowaną jednostkę badawczą): Kula o średnicy do 25 mm włącznie spadającej z prędkością min. 23 m/s - 
0 pkt, Kula o średnicy powyżej 25mm spadającej z prędkością min. 23 m/s - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja: Gwarancja na każdą instalację fotowoltaiczną 5 lat - 0 pkt, Gwarancja na 
każdą instalację fotowoltaiczną 6 lat - 5 pkt, Gwarancja na każdą instalację fotowoltaiczną 7 lat - 10 pkt / Waga: 
10
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa 
i gminie Dzikowiec” realizowany jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer 
RPPK.03.01.00-18-0054/17-00 z dnia 13.12.2019 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie dla 
zadania nr 1: 70.000,00 PLN w formie dopuszczonej w ustawie Pzp.
Zamawiający przyjmuje, że wszelka komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (w tym też 
przekazanie wadium) ma mieć formę elektroniczną.
W postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42511110 Pompy grzewcze
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
39370000 Instalacje wodne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kolbuszowa oraz Gmina Dzikowiec - na terenie gmin

II.2.4) Opis zamówienia:
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Ilość dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę źródeł ciepła (pomp ciepła do c.w.u.) u mieszkańców 
wynosi 69 szt. instalacji powietrznych pomp ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, w tym:
a) w gminie Kolbuszowa: 55 szt.;
b) w gminie Dzikowiec: 14 szt.
Zamówienie dla zadania nr 2 obejmuje m.in.:
a) spotkania z mieszkańcami przed przystąpieniem do wizji lokalnych;
b) etap projektowy:
Wizja lokalna na każdym obiekcie i sporządzenie audytu dla każdego obiektu,
Ocena techniczna,
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,
Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej;
c) etap realizacji:
Zorganizowanie magazynu na placu budowy,
Dostawa i montaż instalacji, uruchomienie i regulacje,
Serwis zamontowanych urządzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od 
momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 
48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Posiadanie certyfikatu jakości EHPA-Q lub HP Keymark: Nie wszystkie posiadają certyfikat jakości 
EHPA-Q lub HP Keymark - 0 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany w dowolnym kraju) 
lub HP Keymark - 5 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany na rynek polski) - 10 pkt / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Klasa energetyczna dla ogrzewania dla parametrów zasilania 35°C w klimacie umiarkowanym: 
Klasa A++ - 0 pkt, Klasa A+++ - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepła oraz okres gwarancji na 
urządzenia: Gwarancja: Gwarancja na każdą na każdą instalację powietrznej pompy ciepła 5 lat - 0 pkt, 
Gwarancja na każdą na każdą instalację powietrznej pompy ciepła 6 lat - 2,50 pkt, Gwarancja na każdą na 
każdą instalację powietrznej pompy ciepła 7 lat - 7,50 pkt, Gwarancja na każdą na każdą instalację powietrznej 
pompy ciepła 8 lat - 10 pkt / Waga: 10
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa 
i gminie Dzikowiec” realizowany jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer 
RPPK.03.01.00-18-0054/17-00 z dnia 13.12.2019 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie dla 
zadania nr 2: 7.000,00 PLN w formie dopuszczonej w ustawie Pzp.
Zamawiający przyjmuje, że wszelka komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (w tym też 
przekazanie wadium) ma mieć formę elektroniczną.
W postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42511110 Pompy grzewcze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
39370000 Instalacje wodne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kolbuszowa oraz Gmina Dzikowiec - na terenie gmin

II.2.4) Opis zamówienia:
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Ilość dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę źródeł ciepła (gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.) 
u mieszkańców wynosi 33 szt. instalacji gruntowych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej, w tym:
a) w gminie Kolbuszowa: 29 szt.;
b) w gminie Dzikowiec: 4 szt.
Zamówienie dla zadania nr 3 obejmuje m.in.:
a) spotkania z mieszkańcami przed przystąpieniem do wizji lokalnych;
b) etap projektowy:
Wizja lokalna na każdym obiekcie i sporządzenie audytu dla każdego obiektu,
Ocena techniczna,
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,
Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej;
c) etap realizacji:
Zorganizowanie magazynu na placu budowy,
Dostawa i montaż instalacji, uruchomienie i regulacje,
Serwis zamontowanych urządzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 
24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 
10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia: Posiadanie 
certyfikatu jakości EHPA-Q lub HP Keymark: Nie wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q lub HP 
Keymark - 0 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany w dowolnym kraju) lub HP Keymark - 
5 pkt, Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany na rynek polski) - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia: Klasa 
energetyczna dla ogrzewania dla parametrów zasilania 35°C w klimacie umiarkowanym: Klasa A++ - 0 pkt, 
Klasa A+++ - 10 pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia: Gwarancja: 
Gwarancja na każdą na każdą instalację gruntowej pompy ciepła 5 lat - 0 pkt, Gwarancja na każdą na każdą 
instalację gruntowej pompy ciepła 6 lat - 2,50 pkt, Gwarancja na każdą na każdą instalację gruntowej pompy 
ciepła 7 lat - 7,50 pkt, Gwarancja na każdą na każdą instalację gruntowej pompy ciepła 8 lat - 10 pkt / Waga: 10
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa 
i gminie Dzikowiec” realizowany jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer 
RPPK.03.01.00-18-0054/17-00 z dnia 13.12.2019 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie dla 
zadania nr 3: 21.000,00 PLN w formie dopuszczonej w ustawie Pzp.
Zamawiający przyjmuje, że wszelka komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (w tym też 
przekazanie wadium) ma mieć formę elektroniczną.
W postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury 
elektrycznej)
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kolbuszowa oraz Gmina Dzikowiec - na terenie gmin

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilość dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę źródeł ciepła (kotów na biomasę) u mieszkańców 
wynosi 3 szt. instalacji kotłów na biomasę, w tym:
a) w gminie Kolbuszowa: 2 szt.;
b) w gminie Dzikowiec: 1 szt.
Na 3 szt. instalacji kotłów na biomasę składa się:
a) w grupie Standard: 3 szt.;
b) w grupie Premium: 0 szt.;
c) w grupie kondensacyjne: 0 szt.;
d) w grupie kompaktowe pionowe: 0 szt..
Zamówienie dla zadania nr 4 obejmuje m.in.:
d) spotkania z mieszkańcami przed przystąpieniem do wizji lokalnych;
e) etap projektowy:
Wizja lokalna na każdym obiekcie i sporządzenie audytu dla każdego obiektu,
Ocena techniczna,
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,
Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej;
f) etap realizacji:
Zorganizowanie magazynu na placu budowy,
Dostawa i montaż instalacji, uruchomienie i regulacje,
Serwis zamontowanych urządzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 
24 godzin - 10 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 5 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Waga: 
10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych kotłów na biomasę (sprawność i emisyjność kotłów na 
biomasę) oraz okres gwarancji na urządzenia: Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla 
paliwa zalecanego PM mg/m³: w przedziale (33, 40> powyżej 33 do 40 włącznie - 0 pkt, 33 włącznie i poniżej - 
2,50 pkt, / Waga: 2,50
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych kotłów na biomasę (sprawność i emisyjność kotłów na 
biomasę) oraz okres gwarancji na urządzenia: Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla 
paliwa zalecanego OGC mg/m³: powyżej lub równe 10 - 0 pkt, poniżej 10 - 2,50 pkt, / Waga: 2,50
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych kotłów na biomasę (sprawność i emisyjność kotłów na 
biomasę) oraz okres gwarancji na urządzenia: Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla 
paliwa zalecanego CO mg/m³: powyżej lub równe 300 - 0 pkt, poniżej 300 - 2,50 pkt, / Waga: 2,50
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych kotłów na biomasę (sprawność i emisyjność kotłów na 
biomasę) oraz okres gwarancji na urządzenia: Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla 
paliwa zalecanego NOx mg/m³: powyżej lub równe 170 - 0 pkt, poniżej 170 - 2,50 pkt, / Waga: 2,50
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych kotłów na biomasę (sprawność i emisyjność kotłów na 
biomasę) oraz okres gwarancji na urządzenia: Sezonowa efektywność energetyczna: poniżej lub równe 79 - 0 
pkt, w przedziale (79, 85> powyżej 79 do 85 włącznie - 7 pkt, / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry zaoferowanych kotłów na biomasę (sprawność i emisyjność kotłów na 
biomasę) oraz okres gwarancji na urządzenia: Gwarancja na kocioł na biomasę: Gwarancja na każdy kocioł 
na biomasę 5 lat - 0 pkt, Gwarancja na każdy kocioł na biomasę 6 lat - 2,60 pkt, Gwarancja na każdy kocioł na 
biomasę 7 lat - 5,20 pkt, Gwarancja na każdy kocioł na biomasę 8 lat - 7,80 pkt, Gwarancja na każdy kocioł na 
biomasę 9 lat - 10,40 pkt, Gwarancja na każdy kocioł na biomasę 10 lat - 13 pkt / Waga: 13
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa 
i gminie Dzikowiec” realizowany jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer 
RPPK.03.01.00-18-0054/17-00 z dnia 13.12.2019 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie dla 
zadania nr 4: 1.000,00 PLN w formie dopuszczonej w ustawie Pzp.
Zamawiający przyjmuje, że wszelka komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (w tym też 
przekazanie wadium) ma mieć formę elektroniczną.
W postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że:
a) dla zadania nr 1: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł 00/100) lub jej równowartość w walucie obcej;
b) dla zadania nr 2: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) lub jej równowartość w walucie obcej;
c) dla zadania nr 3: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
600 000 zł (słownie: sześćset 00/100 zł) lub jej równowartość w walucie obcej;
d) dla zadania nr 4: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł) lub jej równowartość w walucie obcej.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 
6.2.2 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty 
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie i prawidłowo ukończył co najmniej:
a) dla zadania nr 1: jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu fotowoltaicznych w ilości minimum 
100 instalacji fotowoltaicznych albo instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na 
poziomie minimum 0,3 MW;
b) dla zadania nr 2: jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu powietrznych pomp ciepła do c.w.u. 
w ilości minimum 30 instalacji/zestawów albo instalacji/zestawów lub powietrznych pomp ciepła do c.w.u. o 
sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie minimum 100 kW;
c) dla zadania nr 3: jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu gruntowych pomp ciepła do c.o. lub 
c.o.+ c.w.u. w ilości minimum 10 instalacji/zestawów albo instalacji/zestawów lub gruntowych pomp ciepła do 
c.o. lub c.o.+ c.w.u. o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie minimum 60 kW;
d) dla zadania nr 4: jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu kotłów na biomasę w ilości minimum 2 
kpl albo kotłów na biomasę o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie minimum 30 kW.
Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane 
zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) dla zadania nr 1: jedną osobą, która będzie kierowała robotami elektrycznymi posiadającą:uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum w 
ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej 
inwestycji) jedną osobą, która będzie kierowała robotami ogólnobudowlanymi posiadającą: uprawnienia do 
kierowania robotami w specjalności budowalnej – minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne 
uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
b) dla zadania nr 2: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą: uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
c) dla zadania nr 3: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą:uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)
d) dla zadania nr 4: jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą:uprawnienia 
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie 
tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) Uwaga: Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o 
uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to 
decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi 
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
O samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

12/08/2020 S155
https://ted.europa.eu/TED

11 / 16



Dz.U./S S155
12/08/2020
378940-2020-PL

12 / 16

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 
6.2.3 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczynyo obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 Rozdział II SIWZ.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza również wykazanie prócz dostaw robót budowlanych, które polegały na 
wykonaniu instalacji fotowoltaicznych (dla zadania nr 1), instalacji powietrznych pomp ciepła (dla zadania nr 2), 
instalacji gruntowych pomp ciepła (dla zadania nr3) albo instalacji kotłów na biomasę (dla zadania nr 4).
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 
- dotyczy osoby wskazanej w warunku.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 Rozdział II SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z umową, ofertą i SIWZ, w szczególności:
1) formularzem ofertowym – Rozdział II SIWZ;
2) Opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział III SIWZ;
3) istotnymi postanowieniami umowy – Rozdział IV SIWZ;
Zadanie nr 1: do 365 dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie nr 2: do 365 dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie nr 3: do 365 dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie nr 4: do 365 dni od dnia podpisania umowy.
Przez zakończenie realizacji zadania uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia realizacji 
dostaw i montażu oraz gotowości do odbioru końcowego po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

12/08/2020 S155
https://ted.europa.eu/TED

12 / 16



Dz.U./S S155
12/08/2020
378940-2020-PL

13 / 16

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 13/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
idokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2020 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju 
21,36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczeniaWykonawcy z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów 
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dostępne są podadresem: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html pod nazwą 
przedmiotowego zamówienia.
2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków 
udziałuwpostępowa niu dostępne są pod adresem: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html
podnazwą przedmiotowego zamówienia.
3. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni.
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania przez 
oferowane dostawywymagań określonych przez Zamawiającego dostępne są pod adresem: http://
www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html pod nazwą przedmiotowego zamówienia.
5. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust 1, art. 24 ust 5 pkt 1–8 ustawy pzp.
6. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw 
dokonaoceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający informuje o zwróceniu szczególnej uwagi na postanowienia pkt 14 Instrukcji dla 
Wykonawców,dotyczącego elektronicznej formy składanych dokumentów.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności 
– postacielektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznymzgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały 
w regulaminiekorzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu.
11. Wszczególności Zamawiający dopuszcza następujące formaty 
przesyłanychdanych: .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .XAdES, .PAdES .zip, .7Z. Ofertę podpisuje się 
kwalifikowanympodpisem elektronicznym.
12. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawwykluczenia 
w formacie danych określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymianyinformacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych orazPrezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznejw postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentówelektronicznych 
(Dz.U.poz. 1320 z późn. zm.). Dokument elektroniczny podpisany zgodnie z w/w wymaganiamiprzez Wystawcę 
nie wymaga podpisu przez Wykonawcę.
13. Dokumenty podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacjiWykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnejWykonawcy albo upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy.
14. Skrytka ePUAP, w oparciu o którą Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcami: /dx1vjf839g/
skrytkaESP.
15. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje 
dotyczącew szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, oświadczeń 
składanychwraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz 
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potwierdzeniespełniania warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówieniadostępnej na stronie: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
19 Warunki zmiany-18 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 
Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na 
te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę,Określenia warunków udziału w postępowaniu; Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 
zamówienia; Odrzucenia oferty odwołującego; Opisu przedmiotu zamówienia; Wyboru najkorzystniejszej 
oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób 
- w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
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terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej 
ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 
Pzp. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie 
przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2020
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