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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484643-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Mińsk Mazowiecki: Kotły grzewcze
2020/S 200-484643

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Mińsk Mazowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 1412112
Adres pocztowy: ul. Chełmońskiego 14
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gałązka
E-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl 
Tel.:  +48 257562500
Faks:  +48 257562550
Adresy internetowe:
Główny adres: www.minskmazowiecki.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.minskmazowiecki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w gminie Mińsk Mazowiecki
Numer referencyjny: RI.271.1.19.2020

II.1.2) Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę 
urządzeń grzewczych w gminie Mińsk Mazowiecki” w podziale na część A – wymiana urządzeń grzewczych na 
instalację na gaz płynny, gaz ziemny i olej opałowy oraz część B – wymiana urządzeń grzewczych na instalację 
na biomasę oraz kocioł elektryczny w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” poprzez zastąpienie istniejących 
nieefektywnych i nie ekologicznych źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami 
ciepła zaopatrujących budynki mieszkalne na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy 
przeprowadzić prace projektowe na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 
9 do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ nr 1 oraz przeprowadzić prace 
budowlano montażowe.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wymiana urządzeń grzewczych na instalację na gaz płynny, gaz ziemny i olej opałowy
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mińsk Mazowiecki, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń grzewczych na instalację na gaz płynny, gaz ziemny 
i olej opałowy w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” poprzez zastąpienie istniejących nieefektywnych i nie 
ekologicznych źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła zaopatrujących 
budynki mieszkalne na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy 
przeprowadzić prace projektowe na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 
9 do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ nr 1 oraz przeprowadzić prace 
budowlano montażowe. Całość prac polega na:
— wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z 
uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę 
(jeżeli dotyczy) lub zgłoszeń, jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa,
— wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego 
i zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), dla 
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zaprojektowania i wykonania budowy, przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 
późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następującego zakresu:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 
pozwoleniami, zgłoszeniami wymaganymi przepisami prawa;
2) przygotowanie placu budowy, zorganizowanie logistyczne budowy, zapewnienie zaplecza budowy, 
zapewnienie odpowiedniej kadry kierowniczej i nadzorującej, zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników 
fizycznych;
3) zainstalowanie wg opracowanych projektów kompletnych instalacji kotłów: część A – na gaz płynny, gaz 
ziemny oraz olej opałowy;
4) wykonanie prób szczelności, rozruchu instalacji, regulacji instalacji, szkolenia użytkowników wraz z 
przekazaniem instrukcji obsługi poszczególnych instalacji;
5) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego;
6) zapewnienie odpowiedniego serwisu, usuwania wad i usterek oraz zapewnienie gwarancji przez okres min. 5 
lat.
3. Zakres zamówienia obejmuje poniżej wymienione typy instalacji:
Część A:
Kotłownia na gaz płynny w ilości 16 instalacji:
— z zasobnikiem cwu szt. 11,
— bez zasobnika (istniejąca pompa ciepła) cwu szt. 5.
Kotłownia na gaz ziemny w ilości 44 instalacji:
— z zasobnikiem cwu szt. 42,
— bez zasobnika (istniejąca pompa ciepła) cwu szt. 2.
Kotłownia na olej opałowy w ilości 1 instalacji:
— bez zasobnika (istniejąca pompa ciepła) cwu szt. 1.
4. Moc kotłów należy dostosować do zapotrzebowania budynków, aby zapewnić całkowite pokrycie 
zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynku oraz ciepłej wody użytkowej.
5. Zamawiając posiada ankiety/deklaracje inwentaryzacyjne obiektów określające m.in. rodzaj budynku, stan 
techniczny, rodzaj obecnego źródła ciepła, rok budowy domu oraz powierzchnię domu stanowiące załączniki nr 
10a (dla części A) do niniejszego postępowania.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany listy adresów montażu instalacji grzewczych u mieszkańców. 
Zmiana adresu montażu pieców może wiązać się również ze zmianą zarówno rodzaju kotła, mocy oraz rodzaju 
paliwa. Zmiany mogą wynikać z rezygnacji poszczególnych osób, na których miejsce zostaną zaproszone 
osoby z listy rezerwowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający działając na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego w zakresie rzeczowym zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego na 
warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego. Szczegółowe zapisy dotyczące Prawa opcji 
zostały zawarte w umowie w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik 8a do SIWZ.
1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo 
zwiększenia do 50 % wartości montowanych urządzeń po cenie jednostkowej netto za daną instalację 
wskazaną w kalkulacji wartości oferty. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w 
przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy, jeśli 
pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
skorzystaniu z prawa opcji, na zasadach zgodnych z niniejszą umową.
3. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji obejmujące prawo do zmian ilościowych w zakresie 
poszczególnych instalacji urządzeń grzewczych objętych przedmiotem umowy w uzasadnionych przypadkach. 
Zmiany te mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości jednego rodzaju montażu urządzenia 
grzewczego, kosztem odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia ilości montażu innego urządzenia grzewczego 
objętego przedmiotem umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku 
zmniejszenia ilości zamówienia podstawowego, z powodu mniejszego faktycznego zapotrzebowania (np. 
rezygnacja mieszkańców z udziału w realizacji niniejszej inwestycji), z zastrzeżeniem że Zamawiający nie może 
zrezygnować z większej ilości niż 20 % planowanych do zamontowania urządzeń grzewczych.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa nr RPMA.04.03.01-14-d312/19-00 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działania 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza, poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 
miejskiej Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy;
2) jednolity europejski dokument zamówienia;
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy);
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wymiana urządzeń grzewczych na instalację na biomasę oraz kocioł elektryczny
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mińsk Mazowiecki, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest – część B – wymiana urządzeń grzewczych na instalację na biomasę oraz 
kocioł elektryczny w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” poprzez zastąpienie istniejących nieefektywnych i nie 
ekologicznych źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła zaopatrujących 
budynki mieszkalne na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy 
przeprowadzić prace projektowe na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 
9 do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ nr 1 oraz przeprowadzić prace 
budowlano montażowe. Całość prac polega na:
— wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z 
uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę 
(jeżeli dotyczy) lub zgłoszeń, jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa,
— wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego 
i zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), dla 
zaprojektowania i wykonania budowy, przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 
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późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następującego zakresu:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 
pozwoleniami, zgłoszeniami wymaganymi przepisami prawa;
2) przygotowanie placu budowy, zorganizowanie logistyczne budowy, zapewnienie zaplecza budowy, 
zapewnienie odpowiedniej kadry kierowniczej i nadzorującej, zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników 
fizycznych;
3) zainstalowanie wg opracowanych projektów kompletnych instalacji kotłów: część B – na biomasę oraz kocioł 
elektryczny w mieszkalnych budynkach prywatnych;
4) wykonanie prób szczelności, rozruchu instalacji, regulacji instalacji, szkolenia użytkowników wraz z 
przekazaniem instrukcji obsługi poszczególnych instalacji;
5) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego;
6) zapewnienie odpowiedniego serwisu, usuwania wad i usterek oraz zapewnienie gwarancji przez okres min. 5 
lat.
3. Zakres zamówienia obejmuje poniżej wymienione typy instalacji:
Część B:
Kotłownia na biomasę w ilości 47 instalacji:
— z zasobnikiem cwu szt. 44,
— bez zasobnika (istniejąca pompa ciepła) cwu szt. 3.
Kotłownia na kocioł elektryczny w ilości 1 instalacji:
— z zasobnikiem cwu szt. 1.
4. Moc kotłów należy dostosować do zapotrzebowania budynków, aby zapewnić całkowite pokrycie 
zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynku oraz ciepłej wody użytkowej.
5. Zamawiając posiada ankiety/deklaracje inwentaryzacyjne obiektów określające m.in. rodzaj budynku, stan 
techniczny, rodzaj obecnego źródła ciepła, rok budowy domu oraz powierzchnię domu stanowiące załącznik nr 
10b (dla części B) do niniejszego postępowania.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany listy adresów montażu instalacji grzewczych u mieszkańców. 
Zmiana adresu montażu pieców może wiązać się również ze zmianą zarówno rodzaju kotła, mocy oraz rodzaju 
paliwa. Zmiany mogą wynikać z rezygnacji poszczególnych osób, na których miejsce zostaną zaproszone 
osoby z listy rezerwowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający działając na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego w zakresie rzeczowym zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego na 
warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego. Szczegółowe zapisy dotyczące Prawa opcji 
zostały zawarte w umowie w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik 8b do SIWZ.
1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo 
zwiększenia do 50 % wartości montowanych urządzeń po cenie jednostkowej netto za daną instalację 
wskazaną w kalkulacji wartości oferty. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w 
przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy, jeśli 
pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
skorzystaniu z prawa opcji, na zasadach zgodnych z niniejszą umową.
3. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji obejmujące prawo do zmian ilościowych w zakresie 
poszczególnych instalacji urządzeń grzewczych objętych przedmiotem umowy w uzasadnionych przypadkach. 
Zmiany te mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości jednego rodzaju montażu urządzenia 
grzewczego, kosztem odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia ilości montażu innego urządzenia grzewczego 
objętego przedmiotem umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku 
zmniejszenia ilości zamówienia podstawowego, z powodu mniejszego faktycznego zapotrzebowania (np. 
rezygnacja mieszkańców z udziału w realizacji niniejszej inwestycji), z zastrzeżeniem że Zamawiający nie może 
zrezygnować z większej ilości niż 20 % planowanych do zamontowania urządzeń grzewczych.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa nr RPMA.04.03.01-14-d312/19-00 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 
miejskiej Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
12. Oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy;
2) jednolity europejski dokument zamówienia;
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy);
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

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 warunku w ww. zakresie dla części A i B przedmiotowego postępowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 400 000,00 PLN.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000, 00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) (dla 
części A i B przedmiotowego postępowania).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) (dla części A i B przedmiotowego postępowania):
Warunek spełni Wykonawca, który: udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 
zamówienia polegające każdorazowo na: dostawie i wymianie urządzeń grzewczych o wartości nie mniejszej 
niż 400 000,00 PLN brutto i/lub dostawie i wymianie minimum 10 urządzeń grzewczych, 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 należycie.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu dostaw (załącznik nr 
4 do SIWZ) oraz załączonego dowodu określającego czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.
W zakresie części A i B zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli 
realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
W zakresie części A i B zamówienia:
— wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, 
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 5 do SIWZ,
— wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania 
zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 5 do SIWZ,
— wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, 
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 5 do SIWZ,
— wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, 
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 5 do SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 
ustawy Pzp.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Istotne dla stron postanowienia wraz z informacjami dotyczącymi zmiany umowy zostały zawarte we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ (dla części A zamówienia) i 8b do SIWZ (dla części B 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego dostępnego w chwili 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:
— dla części A przedmiotowego postępowania w wysokości 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy 
złotych),
— dla części B przedmiotowego postępowania w wysokości 15 000,00 PLN (słownie piętnaście tysięcy złotych).
2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których w rozdział 5 ust. 2 SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których w rozdział 5 ust. 3 SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Dokumenty dotyczące podmiotów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z rozdziałem 5 ust. 6–8, 
10 SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z paragrafem 15 wzoru umowy (zał. 8a i 8b do SIWZ).
6. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert wariantowych;
2) zawarcia umowy ramowej;
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia 
Wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane w 
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg załącznika 3 do 
SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania zgodnie z działem VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2020
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