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Znak postępowania: ZG.271.6.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 

Zaprojektowanie i wykonane robót budowlanych polegających 

na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej 

wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych 

na terenie Gminy Zakrzówek 

 

Numer ogłoszenia w BZP: 76427 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 08.04.2014 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zakrzówek , ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, woj. lubelskie, 

tel. 81 8215002, faks 81 8215002. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.lubelskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonane robót 

budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 

użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Zakrzówek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
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II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań: 

1.1 Opracowanie 476 kompletnych dokumentacji projektowych instalacji kolektorów słonecznych 

dla indywidualnych budynków mieszkalnych w gminie Zakrzówek oraz dopełnienie wymagań 

prawa budowlanego umożliwiających realizację poszczególnych projektów pozwalających 

na osiągnięcie poniższych wskaźników: 

 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania 

słonecznego (476 szt.). 

 Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) (min. 3,05 MW).  

 Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) 

(5 409,00 GJ/rok). 

1.2 Dostawa określonej przez Zamawiającego liczby kompletów instalacji solarnych. W skład 

podstawowego wyposażenia instalacji solarnych wchodzą, co najmniej: 

 Kolektory słoneczne. 

 Zestawy połączeniowe kolektorów. 

 Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. 

 Grupa pompowa instalacji kolektorów słonecznych. 

 Naczynie zbiorcze przeponowe (obiegu solarnego i c.w.u.). 

 Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka. 

 Uchwyty montażowe (4 warianty): przeznaczone do mocowania dachu nachylonym pod kątem 

30°-45° (kąt idealny 45°), uchwyty korekcyjne do montażu na dachu o nachyleniu 20°-30°, 

konstrukcje uniwersalne do montażu na dachu o nachyleniu poniżej 20° lub do umiejscowienia 

bezpośrednio na podłożu gruntowym. 

 Inne elementy umożliwiające prawidłowe działanie instalacji (otulina w osłonie, profil 

maskujący, zestaw przyłączeniowy podgrzewacza, rury łączące kolektory z podgrzewaczem, 

płyn - 25°C). 

1.3 Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporządzonych projektów obejmujące: 

 Dostarczenie elementów konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne i ich montaż. 

 Montaż rurociągów miedzianych poprzez lutowanie. 

 Montaż elementów instalacji tj. zasobników naczyń przeponowych, pomp, wymienników 

ciepła. 

 Montaż pozostałych rurociągów miedzianych i rur stalowych. 

 Montaż armatury tj. zaworów, odpowietrzników, filtrów. 

 Wpięcie wykonanej instalacji do istniejącej instalacji. 

 Montaż automatyki. 

 Wykonanie prób ciśnieniowych, płukanie instalacji. 

 Napełnienie instalacji glikolem. 

 Izolowanie przewodów. 

 Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawności działania. 

1.) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót 

i przygotowaniem dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych 

systemów. 

2.) Przeprowadzenie szkolenia dla poszczególnych użytkowników w zakresie eksploatacji 

i obsługi instalacji solarnej. 

2. Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Do wykonania zadania ujęto 

476 indywidualnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Bystrzyca, Góry, Józefin, Lipno, 

Majdan-Grabina, Majorat, Rudki, Rudnik Drugi, Rudnik Pierwszy, Studzianki, Studzianki-Kolonia, 

Sulów, Świerczyna, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Zakrzówek-Wieś. 

3.  Usługi projektowe i roboty budowlane będą wykonywane w następujących etapach: 
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1) Termin wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) ustala się do dnia 31 lipca 2014 r. 

– 476 komplety dokumentacji technicznej. Dokumentacja powinna zawierać kalkulacje 

wykonawcze w formie kosztorysu odrębnie dla każdego obiektu. 

2) Termin realizacji robót budowlanych w mieszkaniach prywatnych ustala się do dnia 

31 października 2014 r. – 476 kompletów instalacji solarnych. 

Zamawiający dopuszcza równoległe projektowanie i wykonywanie robót budowlanych 

w oparciu o dokumentację techniczną przed jej końcowym odbiorem. Warunkiem rozpoczęcia 

robót budowlanych na obiekcie jest zatwierdzenie kompletu dokumentacji technicznej obiektu, 

którego dotyczy przez Zamawiającego oraz ewentualne, (jeśli wymagane) dokonanie zgłoszeń 

zamiaru wykonania robót budowlanych i uzyskanie zgody właściwego organu.  

Wymagane warunki gwarancji: - min 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. Jeżeli gwarancje producenta zastosowanych wyrobów i urządzeń obejmują okres 

dłuższy niż 60 miesięcy obowiązują gwarancje producenta na dane wyroby i urządzenia. Karty 

i warunki gwarancyjne zostaną przekazane wraz z protokołem odbioru końcowego. Okres 

rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

robót. 

4. PF-U stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

5. Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny 

koszt.  

6.  Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia ciążą w całości 

na wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej 

staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką 

zawodową. 

8. Jeżeli PF – U wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 

oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące 

od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 

muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 

„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące 

materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt 

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wystąpienia do autora PF – U o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta 

może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 

urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

9. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy także uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu 

robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
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Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.11.00-9, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 

45.11.12.00-0, 45.33.10.00-6, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 90 000 

zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną posiadającą w swym zakresie 

montaż min. 350 szt. instalacji solarnych i wartości min. 2 000 000,00 zł. (brutto), lub 

co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie montażu instalacji solarnych o wartości 

min. 2 000 000, 00 zł (brutto) każda 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 

a) 1 osobą z uprawnieniami do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.). Za ważne uznaje się 

uprawnienia wydane również przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii 

Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. nr 63 poz. 394) oraz art. 20a ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie 

architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze 

zm); 

b) 1 osobą na przewidywaną funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.). Za ważne 

uznaje się uprawnienia wydane również przez inne niż Rzeczpospolita Polska 

państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394) oraz art. 20a ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000r. o samorządzie architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze zm) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada na 

rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000.000,00 zł 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 

1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, 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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
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 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 
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 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie 

art. 144 ust. 1 ustawy, polegających na: 

1. Zmiana terminu realizacji poszczególnych etapów lub terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia, w następujących przypadkach: 

a) Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy, 

b) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją prawną, finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami (np. przedłużająca się 

procedura Pzp, rezygnacja lub brak możliwości montażu zestawów solarnych u użytkowników 
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prywatnych) lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy, 

c) Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności: 

powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk 

obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających 

utrzymanie terminów realizacji zamówienia, 

2. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia: 

a) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto 

pozostaje bez zmian), 

b) W przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy spowodowanego 

rezygnacją z montażu przez użytkowników prywatnych albo brakiem u nich możliwości 

montażowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy. 

3.Zmianie może ulec lokalizacja inwestycji oraz zakres rzeczowy określony w umowie i dokumentacji 

technicznej: 

a) w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości wskazanych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym z udziału w projekcie, w ich miejsce zostaną dołączone inne nieruchomości z terenu 

gminy Zakrzówek znajdujące się na liście rezerwowej lub zostanie zmniejszony zakres przedmiotu 

zamówienia, 

b) w przypadku, gdy w wystąpi konieczność dokonania zmian rzeczowych, których nie udało się 

przewidzieć na etapie projektowania, a ich dokonanie jest niezbędne do wykonania kompletnego 

i sprawnego zestawu solarnego. 

4. Dopuszcza się zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, 

za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe 

stanowisko kierownicze, pod warunkiem, że proponowany kandydat będzie posiadał uprawnienia 

i kwalifikacje wymagane w SIWZ. 

5. Dopuszcza się zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgodą Zamawiającego: 

w uzasadnionych przypadkach możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót, niż 

określone w formularzu oferty. 

6. Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 24.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 23-213 

Zakrzówek Pok. Nr 7 (Sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Montaż 

kolektorów słonecznych w gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, 

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

Zakrzówek, dn. 8 kwietnia 2014 r. 

 
Wójt    

(-) mgr inż. Grzegorz Lemiecha   


