
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu
Mławskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmlawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu
Mławskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-430ec15e-d340-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090435/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22 13:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003794/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków jedostek organizacyjnych powiatu
mławskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
bip.powiatmlawski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: bip.powiatmlawski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://mi- niportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), zwanym dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu
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ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (zwanych dalej „dane
osobowe”), jest Starosta Mławski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Władysława Stanisława
Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych, można kontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatmlawski.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn.
„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, jeje rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania lub z odrzuceniem oferty.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
7. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
• Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
• Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
• Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa a art. 18 ust. 2 RODO,
• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że
przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy RODO.
Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
• W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych,
• Prawo przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
• Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZM.PUBL.272.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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3.1 Zespół Szkół nr 1 
a. instalacja fotowoltaiczna - dwie instalacje składające się ze 100 modułów o mocy 375 W
każdy. Łączna moc generatora wyniesie 37,5 kW. Instalacja 2 (generator 2) składać się będzie z
28 modułów o mocy 375 W każdy. Łączna moc generatora wyniesie 10,5 kW.
b. instalacja fotowoltaiczna - Instalacja składać się będzie z 60 modułów o mocy 375 W każdy.
Łączna moc generatora wyniesie 22,5 kW.
c. pompa ciepła – instalacja gruntowej pompy ciepła o łącznej mocy 42 kW wraz z odwiertami
dolnego źródła
d. kompleksowe przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń

3.2 Zespół Szkół nr 2 
a) instalacja fotowoltaiczna - Instalacja składać się będzie z 104 modułów o mocy 375 W każdy.
Łączna moc generatora wyniesie 39,0 kW.

3.3 Zespół Szkół nr 3
a. instalacja fotowoltaiczna - Instalacja składać się będzie z 68 modułów o mocy 375 W każdy.
Łączna moc generatora wyniesie 25,5 kW.
b. kompleksowe przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń 

3.4 Zespół Szkół nr 4
a. instalacja fotowoltaiczna - Instalacja składać się będzie z 82 modułów o mocy 375 W każdy.
Łączna moc generatora wyniesie 30,75 kW.
b. kompleksowe przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń 

3.5 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
a. instalacja fotowoltaiczna - Instalacja składać się będzie z 92 modułów o mocy 375 W każdy.
Łączna moc generatora wyniesie 34,5 kW.
b. kompleksowe przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń 

3.6 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
a. instalacja fotowoltaiczna - Instalacja składać się będzie z 96 modułów o mocy 375 W każdy.
Łączna moc generatora wyniesie 36 kW.

3.7 Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w
Kowalewie
a. instalacja fotowoltaiczna - Instalacja składać się będzie z 120 modułów o mocy 375 W każdy.
Łączna moc generatora wyniesie 45,0 kW.
b. Pompa ciepła – instalacja gruntowej pompy ciepła o łącznej mocy 104 kW wraz z odwiertami
dolnego źródła

3.8 Mławska Hala Sportowa
a. instalacja fotowoltaiczna - Instalacja 1 (generator 1) składać się będzie z 132 modułów o
mocy 375 W każdy. Łączna moc generatora wyniesie 49,5 kW. Instalacja 2 (generator 2 składać
się będzie z 25 modułów o mocy 375 W każdy. Łączna moc generatora wyniesie 9,37 kW.

3.9 Bursa Szkolna
a. instalacja fotowoltaiczna - Instalacja składać się będzie z 96 modułów o mocy 375 W każdy.
Łączna moc generatora wyniesie 36,0 kW.
b. kompleksowe przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00090435/01 z dnia 2021-06-22

2021-06-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45261910-6 - Naprawa dachów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena i termin wykonania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w
art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj. 1)zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2)uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych
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przepisów:Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie powyższego warunku;3)sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie
mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto). W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać
łącznie;4)zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe zdolności techniczne i
zawodowe rozumiane jako: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i
prawidłowy wykonał dostawę i montaż, polegającą na dostawie i montażu 5 instalacji
fotowoltaicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) w zakresie określonym w art. 109 ust.1 pkt 4 - odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.b) Wykaz dostaw polegających na dostawie i montażu 5 instalacji fotowoltaicznych o
wartości co najmniej 350 000,00 PLN brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz
którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.c) Dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wysokość złożonej oferty
(kwota brutto).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie, że
oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do
przeprowadzenia postepowania:a) Karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów, które
powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji.Uwaga! Przedmiotowe środki dowodowe,
wykonawca składa wraz z ofertą.Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie, że
oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do
przeprowadzenia postepowania:a) Karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów, które
powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji.Uwaga! Przedmiotowe środki dowodowe,
wykonawca składa wraz z ofertą.Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Szczegółowy opis w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
4. Oferta wspólnaa) w przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie
muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do
zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postepowania, a
jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez
pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.b) Oferta przedstawiona
przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być
przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące warunki;
Oświadczenie o którym mowa w ust 2 pkt składa; □ Każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik
(umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego wykonawcy osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projekt umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Mławie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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