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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522698-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraśnik: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2021/S 201-522698

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miasto Kraśnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 431019402
Adres pocztowy: Lubelska 84
Miejscowość: Kraśnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Breś
E-mail: zp@krasnik.eu 
Tel.:  +48 818251540
Faks:  +48 818251520
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51

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:
Nowa energia dla Kraśnika III
Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.64.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na 
biomasę na terenie Miasta Kraśnik.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 
trzy części, jak poniżej:
1) część nr 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych,
2) część nr 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych,
3) część nr 3 – dostawa i montaż pieców na biomasę.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 797 934.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraśnik

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia części nr 1 jest:
1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 51 zestawów 
instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:
a) 11 zestawów, każdy składający się z 2 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika ciepłej wody 
użytkowej o pojemności minimum 300 l,
b) 40 zestawy, każdy składający się z 3 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej 
o pojemności minimum 300 l,
2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.,
3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,
4) montaż reduktora ciśnienia,
5) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór 
zwrotny-bezpieczeństwa),
6) podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym,
7) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.,
8) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczemc.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza 
c.w.u.) wraz z izolacją,
9) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.
10) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN.
11) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego.
12) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.
13) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.
14) uruchomienie instalacji solarnej.
15) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie 
pokrycia dachowego po przejściach przewodów.
16) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z 
wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia. Sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterek / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu:RPLU.04.01.00-06-0163/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Nowa energia dla Kraśnika II” współfinansowanego ze 
środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
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45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45321000 Izolacja cieplna
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraśnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia części nr 2 jest:
1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 209 zestawów 
instalacji fotowoltaicznych, każdy o mocy minimum 3,10kWp wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca 
montażu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych,
2) montaż konstrukcji nośnej na dachu,
3) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,
4) montaż inwerterów DC/AC,
5) montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,
6) montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV,
7) montaż połączeń wyrównawczych,
8) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,
9) próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej,
10) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji bezpieczeństwa 
związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,
11) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
12) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci dystrybucyjnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterek / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu:RPLU.04.01.00-06-0163/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Nowa energia dla Kraśnika II” współfinansowanego ze 
środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pieców na biomasę
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraśnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia części nr 3 jest:
1) dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę obejmująca: montaż kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. 
wykorzystujących biomasę o mocy nominalnej:
a) pellet – 20 kW (w ilości 5)
b) pellet – 25 kW (w ilości 1)
2) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
3) instalacja układu sterującego,
4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
5) napełnienie instalacji,
6) uruchomienie instalacji,
7) przeszkolenie Użytkowników,
8) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
9) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów.
10) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z 
projektowanym systemem
11) zainstalowanie w kotłach modułów pozwalających na późniejsze objęcie ich systemem zarządzania energią 
w oparciu o technologie TIK.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterek / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu:RPLU.04.01.00-06-0163/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Nowa energia dla Kraśnika II” współfinansowanego ze 
środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

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)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635401

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/07/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7312045200
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Kudrowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 484 980.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/09/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7312045200
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Kudrowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 220 444.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa i montaż pieców na biomasę

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/07/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7312045200
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Kudrowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 510.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo 
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2021
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