
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W GMINIE
MIŃSK MAZOWIECKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: -

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 756 25 00

1.5.8.) Numer faksu: 25 756 25 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.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:

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W
GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c90ba679-ae51-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047862/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 15:16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000441/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk
Mazowiecki

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

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

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt współfinansowany 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

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
https://miniportal.uzp.gov.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: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres email
zamówienia@minskmazowiecki.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz
składanych wraz z nią dokumentów)2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
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lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej „RODO”, informuję, że: � administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25
00� inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mińsk Mazowiecki jest Pan Albert Woźnica,
adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl;� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla
zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk
Mazowiecki”� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy
Pzp;� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:a) zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;b) w celach archiwalnych
przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;� obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; � w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;� posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**;− na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;� nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. � Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na
Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których
dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
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zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO. ***Wyjaśnienia
zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): � posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**;− na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;� nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. � Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na
Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których
dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO. ** Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 811721,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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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 biomasę 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 (wyłączony z niniejszego zamówienia jest zakres przewidziany w pfu
dla urządzeń grzewczych na gaz płynny, gaz ziemny i olej opałowy), stanowiącego załącznik nr
9 do SWZ, Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SWZ 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 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 biomasę w mieszkalnych
budynkach prywatnych.4) Wykonanie prób szczelności, rozruchu instalacji, regulacji instalacji,
szkolenia użytkowników wraz z przekazaniem instrukcji obsługi poszczególnych instalacji5)
Uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego6) 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:Kotłowni na biomasę w ilości
47 instalacji;• Z zasobnikiem cwu szt. 44• Bez zasobnika (istniejąca pompa ciepła) cwu szt. 34.
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) oraz 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 jak i mocy. Zmiany mogą wynikać z rezygnacji poszczególnych
osób, na których miejsce zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej.7. Szczegółowy opis
wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującego prace
projektowe i budowlane określa Program Funkcjonalno- użytkowy (wyłączony z niniejszego
zamówienia jest zakres przewidziany w pfu dla urządzeń grzewczych na gaz płynny, gaz ziemny
i olej opałowy) stanowiący załącznik nr 9 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 795300,23 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621200-1 - Kotły grzewcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

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: 1. Wybór oferty dla części A i B zamówienia dokonany zostanie dokonany
na postawie następujących kryteriów:Kryteria oceny ofert wagaCena oferty brutto - K1 60% = 60
pktDodatkowy okres gwarancji - K2 40% = 40 pktLiczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
wyliczona będzie wg wzoru:K = K1 + K2K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch
kryteriachK1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”K2 – liczba
punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”Punkty będą liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę. Kryterium nr 1 – cena oferty bruttoK1=( C min � � )/(C b) x 100 pkt x 60% gdzie: K1 – punkty
uzyskane w kryterium cena ofert brutto przez Wykonawcę badanego Cmin – najniższa cena wśród
ofert złożonych przez WykonawcówCb – cena brutto badanej ofertyMaksymalna ilość punktów, jaką
można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt. Kryterium nr 2 – dodatkowy okres gwarancji
Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Minimalny okres gwarancji
wynosi 5 lat. Wykonawcy w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” mogą uzyskać od 0,00 do 40,00
pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasadOkres gwarancji 5 lat – 0 pkt;Okres gwarancji 6
lat – 20 pktOkres gwarancji 7 lat – 30 pktOkres gwarancji 8 lat – 40 pkt Ocena ofert zostanie
przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert, na podstawie
oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca wykaże cenę
brutto oraz okres gwarancji jaki oferuje. Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i
rękojmi krótszy niż 5 lat zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wykonawcy,
których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 8 lat otrzymają najwyższą liczbę
40,00 pkt Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach,
może wynieść maksymalnie 100. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Wybór oferty dla części A i B zamówienia dokonany zostanie dokonany na postawie
następujących kryteriów:Kryteria oceny ofert wagaCena oferty brutto - K1 60% = 60
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pktDodatkowy okres gwarancji - K2 40% = 40 pktLiczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
wyliczona będzie wg wzoru:K = K1 + K2K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w
dwóch kryteriachK1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty
brutto”K2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres
gwarancji”Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Kryterium nr 1 – cena oferty bruttoK1=( C min � �
)/(C b) x 100 pkt x 60% gdzie: K1 – punkty uzyskane w kryterium cena ofert brutto przez
Wykonawcę badanego Cmin – najniższa cena wśród ofert złożonych przez WykonawcówCb –
cena brutto badanej ofertyMaksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium
wynosi 60 pkt. Kryterium nr 2 – dodatkowy okres gwarancji Zamawiający informuje, że okres
gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Wykonawcy w
kryterium „dodatkowy okres gwarancji” mogą uzyskać od 0,00 do 40,00 pkt. Punkty zostaną
przyznane wg następujących zasadOkres gwarancji 5 lat – 0 pkt;Okres gwarancji 6 lat – 20
pktOkres gwarancji 7 lat – 30 pktOkres gwarancji 8 lat – 40 pkt Ocena ofert zostanie
przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert, na
podstawie oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca
wykaże cenę brutto oraz okres gwarancji jaki oferuje. Wykonawcy, których oferty będą
wskazywały okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lat zostaną odrzucone na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi
dłuższy niż 8 lat otrzymają najwyższą liczbę 40,00 pkt Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, może wynieść maksymalnie 100. Punkty
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania.

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez
wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” w podziale na część B- wymiana
urządzenia grzewczego na 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 (wyłączony z niniejszego zamówienia jest zakres przewidziany w pfu
dla urządzeń grzewczych na gaz płynny, gaz ziemny i olej opałowy), stanowiącego załącznik nr
9 do SWZ, Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SWZ 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 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
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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- kocioł elektryczny w
mieszkalnych budynkach prywatnych.4) Wykonanie prób szczelności, rozruchu instalacji,
regulacji instalacji, szkolenia użytkowników wraz z przekazaniem instrukcji obsługi
poszczególnych instalacji5) Uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego6)
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 kocioł elektryczny w ilości 1 instalacji.• Z zasobnikiem cwu szt. 14. 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) oraz 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 jak i mocy. Zmiany mogą wynikać z rezygnacji poszczególnych
osób, na których miejsce zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej.7. Szczegółowy opis
wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującego prace
projektowe i budowlane określa Program Funkcjonalno- użytkowy (wyłączony z niniejszego
zamówienia jest zakres przewidziany w pfu dla urządzeń grzewczych na gaz płynny, gaz ziemny
i olej opałowy) stanowiący załącznik nr 9 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 16420,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

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: 1. Wybór oferty dla części A i B zamówienia dokonany zostanie dokonany
na postawie następujących kryteriów:Kryteria oceny ofert wagaCena oferty brutto - K1 60% = 60
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pktDodatkowy okres gwarancji - K2 40% = 40 pktLiczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
wyliczona będzie wg wzoru:K = K1 + K2K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch
kryteriachK1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”K2 – liczba
punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”Punkty będą liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę. Kryterium nr 1 – cena oferty bruttoK1=( C min � � )/(C b) x 100 pkt x 60% gdzie: K1 – punkty
uzyskane w kryterium cena ofert brutto przez Wykonawcę badanego Cmin – najniższa cena wśród
ofert złożonych przez WykonawcówCb – cena brutto badanej ofertyMaksymalna ilość punktów, jaką
można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt. Kryterium nr 2 – dodatkowy okres gwarancji
Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Minimalny okres gwarancji
wynosi 5 lat. Wykonawcy w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” mogą uzyskać od 0,00 do 40,00
pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasadOkres gwarancji 5 lat – 0 pkt;Okres gwarancji 6
lat – 20 pktOkres gwarancji 7 lat – 30 pktOkres gwarancji 8 lat – 40 pkt Ocena ofert zostanie
przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert, na podstawie
oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca wykaże cenę
brutto oraz okres gwarancji jaki oferuje. Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i
rękojmi krótszy niż 5 lat zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wykonawcy,
których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 8 lat otrzymają najwyższą liczbę
40,00 pkt Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach,
może wynieść maksymalnie 100. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Wybór oferty dla części A i B zamówienia dokonany zostanie dokonany na postawie
następujących kryteriów:Kryteria oceny ofert wagaCena oferty brutto - K1 60% = 60
pktDodatkowy okres gwarancji - K2 40% = 40 pktLiczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
wyliczona będzie wg wzoru:K = K1 + K2K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w
dwóch kryteriachK1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty
brutto”K2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres
gwarancji”Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Kryterium nr 1 – cena oferty bruttoK1=( C min � �
)/(C b) x 100 pkt x 60% gdzie: K1 – punkty uzyskane w kryterium cena ofert brutto przez
Wykonawcę badanego Cmin – najniższa cena wśród ofert złożonych przez WykonawcówCb –
cena brutto badanej ofertyMaksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium
wynosi 60 pkt. Kryterium nr 2 – dodatkowy okres gwarancji Zamawiający informuje, że okres
gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Wykonawcy w
kryterium „dodatkowy okres gwarancji” mogą uzyskać od 0,00 do 40,00 pkt. Punkty zostaną
przyznane wg następujących zasadOkres gwarancji 5 lat – 0 pkt;Okres gwarancji 6 lat – 20
pktOkres gwarancji 7 lat – 30 pktOkres gwarancji 8 lat – 40 pkt Ocena ofert zostanie
przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert, na
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podstawie oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca
wykaże cenę brutto oraz okres gwarancji jaki oferuje. Wykonawcy, których oferty będą
wskazywały okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lat zostaną odrzucone na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi
dłuższy niż 8 lat otrzymają najwyższą liczbę 40,00 pkt Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, może wynieść maksymalnie 100. Punkty
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą
zaokrąglania.

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

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1) nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 4 SWZ2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (dla części A i B
przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.b) Uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów (dla części A i B przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa
warunku w ww. zakresie.c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dla części A i B
przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.d) zdolności
technicznej lub zawodowej Dla części AWarunek spełni Wykonawca, który: udokumentuje, iż
zrealizował w okresie ostatnich pięciu 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 zł 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 wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku
samodzielnie.Dla części BWarunek spełni Wykonawca, który: udokumentuje, iż zrealizował w
okresie ostatnich pięciu 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 jednego kotła elektrycznego; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z
wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.UWAGA:Dowodami,
o których mowa powyżej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 r., poz. 2415), są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
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ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Ocena spełnienia tego
warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu dostaw (Załącznik nr 4 do SWZ)
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.Dodatkowo warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej zostanie przez Wykonawców spełniony jeśli: Dla części A: 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 SWZ.
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 SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający dopuszcza łączne
spełnianie warunku przez Wykonawców. Dla części B: 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 SWZ. 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 SWZ.W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający dopuszcza
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do
SWZ2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczego, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
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robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
załącznik nr 5 do SWZ4) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument ten powinien
zostać podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Podpisy powinny być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli. 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 SWZ, składa
każdy z wykonawców. W zakresie potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – Zał. 3a do SWZ –
składa każdy z wykonawców osobno, natomiast w zakresie spełniania warunków udziału w
postępowaniu - Zał. 3 do SWZ - wykonawcy składają również osobno w zakresie w jakim
wykazują spełnianie tych warunków. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.7. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w
ramach niniejszego postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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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:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionych poniżej:1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w
przypadku:a) Wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć zagrażającego bezpośrednio zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach np. pożar, zalanie, klęska żywiołowa, stan nadzwyczajny, stan
zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, b) zajścia okoliczności, na które Strony nie miały
wpływu, a dotyczących działań lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich,
Zamawiającego lub osób upoważnionych przez Strony, w stosunku do okoliczności
towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem
spełnienia świadczeń Stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, c) wstrzymania
wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile
takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie, d) przedłużającej się procedury postępowania mającego na celu udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu
wykonywania umowy o czas wynikający z zaistniałego przedłużenia trwania procedury
przetargowej,2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie ilości oraz miejsca
lokalizacji instalacji źródeł grzewczych w przypadku gdy mieszkańcy objęci realizacją inwestycji
a) Zrezygnują całkowicie z montażu danej instalacji, a montaż instalacji takiego samego lub
innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie będzie możliwy u innej osoby z listy
rezerwowej (Wykonawca zobowiązany będzie w takim przypadku wykonać montaż w innej
wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie
instalacji wskazanej przez Wykonawcę w ofercie), b) ze względów niezależnych od stron
umowy, w szczególności braku możliwości dokonania montażu instalacji w danej lokalizacji lub
rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego
powodu całego zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę
dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny
jednostkowej przewidzianej w ofercie.3. Zamawiający przewiduje zmiany w wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i
usług;b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w
poniżej opisanym zakresie i przypadkach:1) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
wskazanego w ofercie2) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 3) Zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
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części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w
swojej ofercie. Szczegółowe zmiany zostały opisane w załącznikach 8a i 8b 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: 2021-05-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe informacje związane z niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu znajdują się w SWZ
zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na
stronie Zamawiającego w zakładce prowadzonego postępowania:
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/1907,1-postepowanie-w-trybie-podstawowym-pn-
ograniczenie-niskiej-emisji-poprzez-wymiane-urzadzen-grzewczych-w-gminie-minsk-mazowiecki
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	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
	1.5.7.) Numer telefonu: 25 756 25 00
	1.5.8.) Numer faksu: 25 756 25 50
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.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:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c90ba679-ae51-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047862/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 15:16
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000441/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres email zamówienia@minskmazowiecki.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów)2.	Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3.	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5.	Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6.	Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.7.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej „RODO”, informuję, że: 	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00	inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mińsk Mazowiecki jest Pan Albert Woźnica, adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl;	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki”	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy Pzp;	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:a)	zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;b)	w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;	posiada Pani/Pan:−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**;−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;	nie przysługuje Pani/Panu:−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 	Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO. ***Wyjaśnienia zgodnie z SWZ
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 	posiada Pani/Pan:−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**;−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;	nie przysługuje Pani/Panu:−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 	Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.1.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 811721,21 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 795300,23 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 44621200-1 - Kotły grzewcze
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	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: 1.	Wybór oferty dla części A i B zamówienia dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów:Kryteria oceny ofert	wagaCena oferty brutto - K1	60% = 60 pktDodatkowy okres gwarancji - K2	40% = 40 pktLiczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:K = K1 + K2K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachK1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”K2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.	Kryterium nr 1 – cena oferty bruttoK1=( C min〖 〗 )/(C b) x 100 pkt x 60% gdzie: K1 – punkty uzyskane w kryterium cena ofert brutto przez Wykonawcę badanego Cmin – najniższa cena wśród ofert złożonych przez WykonawcówCb – cena brutto badanej ofertyMaksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt.	Kryterium nr 2 – dodatkowy okres gwarancji Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Wykonawcy w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” mogą uzyskać od 0,00 do 40,00 pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasadOkres gwarancji 5 lat – 0 pkt;Okres gwarancji 6 lat – 20 pktOkres gwarancji 7 lat – 30 pktOkres gwarancji 8 lat – 40 pkt	Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert, na podstawie oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca wykaże cenę brutto oraz okres gwarancji jaki oferuje.	Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lat zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.	Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 8 lat otrzymają najwyższą liczbę 40,00 pkt	Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, może wynieść maksymalnie 100.	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 16420,98 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	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: 1.	Wybór oferty dla części A i B zamówienia dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów:Kryteria oceny ofert	wagaCena oferty brutto - K1	60% = 60 pktDodatkowy okres gwarancji - K2	40% = 40 pktLiczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:K = K1 + K2K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachK1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”K2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.	Kryterium nr 1 – cena oferty bruttoK1=( C min〖 〗 )/(C b) x 100 pkt x 60% gdzie: K1 – punkty uzyskane w kryterium cena ofert brutto przez Wykonawcę badanego Cmin – najniższa cena wśród ofert złożonych przez WykonawcówCb – cena brutto badanej ofertyMaksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt.	Kryterium nr 2 – dodatkowy okres gwarancji Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Wykonawcy w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” mogą uzyskać od 0,00 do 40,00 pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasadOkres gwarancji 5 lat – 0 pkt;Okres gwarancji 6 lat – 20 pktOkres gwarancji 7 lat – 30 pktOkres gwarancji 8 lat – 40 pkt	Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert, na podstawie oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca wykaże cenę brutto oraz okres gwarancji jaki oferuje.	Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lat zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.	Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 8 lat otrzymają najwyższą liczbę 40,00 pkt	Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, może wynieść maksymalnie 100.	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
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