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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582194-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2021/S 221-582194

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Łuków
Adres pocztowy: Świderska 12
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 21-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Mazurkiewicz
E-mail: inwestycje@lukow.ug.gov.pl 
Tel.:  +48 257982439
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lukow.ug.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:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łuków
Numer referencyjny: PI.271.1.8.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji 
fotowoltaicznych na terenie Gminy Łuków, która jest realizowana w ramach projektu pn.: „Czysta energia w 
Gminie Łuków V”.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 962 674.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310 Ochrona odgromowa
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Łuków.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji 
fotowoltaicznych na terenie Gminy Łuków, która jest realizowana w ramach projektu pn.: „Czysta energia w 
Gminie Łuków V”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. w zakresie instalacji kolektorów słonecznych:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 389 zestawów 
instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
2) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,
3) niezbędne prace demontażowe - demontaż podgrzewacza, demontaż części instalacji w niezbędnym 
zakresie,
4) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. (jeżeli istnieje), c.o. i z.w.,
5) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.
6) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych
i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego,
7) instalacja układu sterującego,
8) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
9) napełnienie instalacji,
10) uruchomienie instalacji,
11) przeszkolenie Użytkowników,
12) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
13) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,
14) wykonanie przewodów instalacji c.o. oraz wody zimnej
i ciepłej, niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym.
2.2. w zakresie instalacji fotowoltaicznych:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 2 zestawy 
instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
2) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,
3) montaż kompletnego okablowania,
4) montaż zabezpieczeń przepięciowych,
5) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanie 
jej do podłączenia nowego obwodu,
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
7) wszystkie pozostałe prace niezbędne do uznania zadania jako kompletnego,
8) wykonacie prób i pomiarów kontrolnych,
9) wykonacie min 4 zdjęć jedno dla paneli, drugie dla inwertera trzecie dla okablowania czwarte dla uzyskanej 
wartości wykonanego uziemienia ochronnego w taki sposób by było widać odczyt z miernika oraz miejsce 
zacisku kontrolnego.
10) wykonanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej zgranej 
na urządzeniu przenośnym, do dokumentacji powykonawczej zał. kopię kpl. zgłoszeń do PGE.
11) przekazanie do eksploatacji.
2.3. wykonanie i wdrożenia portalu internetowego do promocji OZE i produktów czystej energii oraz świadczenia 
usług online.
3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – 
dokumentacji technicznej, na którą składają się:
1) PROJEKT BUDOWLANY TYPOWY INSTALACJI SOLARNYCH 2 KOLEKTOROWYCH,
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2) PROJEKT BUDOWLANY TYPOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNNYCH O MOCY 2,56 kWp na dachu 
budynku,
3) Opis portalu internetowego do promocji OZE i produktów czystej energii oraz świadczenia usług online.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / 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:
Projekt numer: RPLU.04.01.00-06-0188/19, pn.: „Czysta energia w Gminie Łuków V”, współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna 
środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny 
ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 142-377251

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
Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łuków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/11/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ANTINUS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 39 B5
Miejscowość: Skierniewice
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://antinus.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 678 820.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 962 674.00 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: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://
uglukow.bip.lubelskie.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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