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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 Lesznowola
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Dziubak-Wysokiński
E-mail: rzp@lesznowola.pl
Tel.: +48 227579340
Faks: +48 227579270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lesznowola.eobip.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Modernizacja indywidualnych kotłowni mieszkańców gminy Lesznowola poprzez wymianę urządzeńgrzewczych
na ekologiczne wraz z wykonaniem instalacji oraz termomodernizacją budynków jednorodzinnych.
Numer referencyjny: RZP.271.5.07.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródeł ciepła w 47 budynkach mieszkalnych wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych (jeżeli będą
wymagane przepisami prawa), wykonaniem termomodernizacji w 9 budynkach mieszkalnych, instalacją
paneli fotowoltaicznych w 7 budynkach mieszkalnych oraz instalacją kolektorów słonecznych w 1 budynku

2/6

mieszkalnym na terenie gminy Lesznowola, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia,stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamówienie realizowane będzie przy udziale pozyskanego dofinansowania z Regionalnego programu
operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IV przejście na gospodarkę
niskoemisyjną; działanie 4.3. redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1 ograniczenie
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 998 375.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331000 Baterie słoneczne
42511110 Pompy grzewcze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45320000 Roboty izolacyjne
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Lesznowola, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących prac:
1. Wymiana urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji oraz pomp ciepła, obejmująca:
— 45 szt. nowych kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych wraz z osprzętem,
— wykonanie instalacji 2 pomp ciepła w budynkach mieszkalnych osób fizycznych.
2. Instalacja paneli fotowoltaicznych, obejmująca:
— wykonanie 7 szt. kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznej montowanych na budynkach
mieszkalnych/gospodarczych osób fizycznych.
3. Instalacja kolektorów słonecznych, obejmująca:
— dostawa i montaż 1 zestawu instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym osoby fizycznej.
4. Wykonanie termomodernizacji 9 budynków mieszkalnych osób fizycznych.
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania:
1. montażu nowego źródła ciepła w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w
trybieautomatycznym;
2. wykonania zabezpieczeń instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z obowiązującymi normami;
3. wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej;
4. instalacji sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi
dowspółpracy z instalacją c.o., c.w.u., montażem zaworu termostatycznego mieszającego, okablowaniem
dlapoprawnej pracy instalacji;
5. wykonania izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;
6. uruchomienia instalacji i udziału w odbiorze technicznym;
7. przeszkolenia użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej
konserwacji;
8. odtworzenia do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz
innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji;
9. zabezpieczenia asysty technicznej dla użytkownika instalacji w okresie gwarancyjnym;
10. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji zawierającej:
a) schemat wykonanej instalacji oraz dokumentację fotograficzną wykonanej instalacji;
b) protokoły szczelności instalacji hydraulicznych, wykonanych przez Wykonawcę;
c) deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty na zamontowane urządzenia i materiały, certyfikaty z oznaczeniami
CE;
d) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń;
e) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;
f) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej instalacji;
g) protokół uruchomienia podpisany przez certyfikowanego Instalatora;
h) protokół odbioru instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale
mieszkańca;
11. montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania instalacji;
12. termomodernizacji pod wskazanymi przez Zamawiającego adresami zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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:
Zamówienie realizowane będzie przy udziale pozyskanego dofinansowania z Regionalnego programu
operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IV przejście na gospodarkę
niskoemisyjną; działanie 4.3. redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1 ograniczenie
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Umowa nr RPMA.04.03.01-14-b346/18-02.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
1. Cena ofertowa brutto: 60%
2. Okres gwarancji: 40%

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.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 2020/S 072-170896

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/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
30/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "WOMAX" Marek Wosztyl
Krajowy numer identyfikacyjny: 7960036992
Adres pocztowy: ul. Zielna 3/1
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
E-mail: womax@womax.radom.pl
Tel.: +48 668831849
Faks: +48 483668081
Adres internetowy: www.womax.radom.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 283 300.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 283 300.00 PLN brana pod uwagę

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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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 - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 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: 1) 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Odwołanie wobec czynności innych niż
powyższe wnosi się:1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia; Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
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takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki.
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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020

