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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352271-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kłodzko: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2022/S 125-352271

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Powiat Kłodzki
Krajowy numer identyfikacyjny: 8831680036
Adres pocztowy: ul. Okrzei 1
Miejscowość: Kłodzko
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zilbert
E-mail: p.zilbert@powiat.klodzko.pl 
Tel.:  +48 748657581
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/838/komunikaty.html

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_klodzko
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 paneli fotowoltanicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu 
Kłodzkiego
Numer referencyjny: ORG.272.5.2022

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. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego 
dokumentację techniczną oraz przeglądy gwarancyjne 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z 
konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu:
Część 1
1) instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,33 KW na gruncie przy Domu Pomocy Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Górna 23),
2) instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,30 KW na elewacji południowej ściany przy budynku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. J. Słowackiego 4),
Część 2
3) instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,22 KW na dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku (ul. 
Bohaterów Getta 6)
Część 3
4) instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,58 KW na dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie 
(ul. Kopernika 8).
5) instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,60 KW na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. 
Sienkiewicza w Nowej Rudzie (os. Piastowskie 17),
6) instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,82 KW na d

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych – Bystrzyca Kłodzka
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bystrzyca Kłodzka

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych oraz przeglądy gwarancyjne – Bystrzyca Kłodzka
1) Instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,33 KW na gruncie przy Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 
(ul. Górna 23),
2) Instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,30 KW na elewacji południowej ściany przy budynku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. J. Słowackiego 4),
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumentacjach 
technicznych dotyczących przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych - załącznik nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na na panele fotowoltaniczne i falowniki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPDS.03.01.00-02-0002/21-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii Ares” ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych – Kłodzko
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kłodzko

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych oraz przeglądy gwarancyjne - Kłodzko. Instalacja fotowoltaiczna o 
mocy 39,22 KW na dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku (ul. Bohaterów Getta 6).
Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumentacjach 
technicznych dotyczących przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych - załącznik nr 1 do SWZ..

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na panele fotowoltaniczne i falowniki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPDS.03.01.00-02-0002/21-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii Ares” ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych – Nowa Ruda
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowa Ruda

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych oraz przeglądy gwarancyjne – Nowa Ruda
4) instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,58 KW na dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie 
(ul. Kopernika 8).
5) instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,60 KW na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. 
Sienkiewicza w Nowej Rudzie (os. Piastowskie 17),
6) instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,82 KW na dachu budynku Sali sportowej nr A5 Noworudzkiej Szkoły 
Technicznej w Nowej Rudzie (Stara Droga 4),
Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumentacjach 
technicznych dotyczących przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych - załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na panele fotowoltaniczne i falowniki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPDS.03.01.00-02-0002/21-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

4 / 7



Dz.U./S S125
01/07/2022
352271-2022-PL

5 / 7

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii Ares” ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

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:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 1 dostawę wraz z montażem 
instalacji fotowoltanicznych o wartości 200 tys. złotych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych 
Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 
3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. Wykaz dostaw powinien obejmować 1 dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltanicznych o 
wartości 200 tys. złotych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy na 70 dni licząc 
od daty zawarcia umowy.. 2. Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej, w terminie 30 dni 
kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru 
końcowego. Szczegółowe warunki zawiera załącznik 7 do SWZ - Wzór umowy.

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: 05/08/2022
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Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku. ul. Okrzei 1. 57-300 Kłodzko

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt.1.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 2 i 3 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
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2022
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