Ogłoszenie nr 2022/BZP 00071871/01 z dnia 2022-03-01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa instalacji fotowoltaicznej dla Centrum Kultury i Biblioteki gm. Szczaniec zw. dalej CKiB, na zasadzie miesięcznego
abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji ..

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczaniec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770511
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Herbowa 30
1.5.2.) Miejscowość: Szczaniec
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-225
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@szczaniec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczaniec.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.szczaniec.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.8.) 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:

Dostawa instalacji fotowoltaicznej dla Centrum Kultury i Biblioteki gm. Szczaniec zw. dalej CKiB, na zasadzie miesięcznego
abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji ..
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1b3fca0-7311-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071871/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-01 21:14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030707/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z pracami budowlano instalacyjnymi instalacji fotowoltaicznych na budynku
CKiB o łącznej mocy 26,85 kWp oraz ich użyczenie i rozliczanie w formie comiesięcznego abonamentu w stałej niezmiennej
cenie na okres minimum 15 lat. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji nie
starsze niż 2020 r. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku CKiB wraz z opracowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego i Państwowej Straży Pożarnej oraz
kompleksowej dokumentacji powykonawczej instalacji i przekazanie jej Zamawiającemu. Forma rozliczenia zakupu instalacji
ma polegać na stałej niezmiennej opłacie abonamentowej.
W okresie finansowania właścicielem tych instalacji pozostanie Wykonawca, a po spłacie przejdzie ona na własność
Zamawiającego, po ich ostatecznym wykupie za cenę 1,00 zł brutto (słownie brutto: jeden złotych 00/100) za całą instalację.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części określają następujące załączniki:
1) Załącznik nr 3 do SWZ pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
2) Załącznik nr 4 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność
09330000-1 - Energia słoneczna
09331000-8 - Baterie słoneczne
44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane
44212000-9 - Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Art. 255 pkt 6 ustawy Pzp ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na nieprecyzyjny, niewyczerpujący i nieuwzględniający wszystkich
wymagań i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz ze względu na ważny interes Zamawiającego
związany z koniecznością uszczegółowienia opisu zamówienia i projektowanych postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego o konieczność zapewnienia dostarczenia odpowiednio, określonego w %, energii elektrycznej
pochodzącej z paneli fotowoltaicznych, co oczywiście wiąże się z jakością urządzeń, paneli fotowoltaicznych i falownika.
Takie doprecyzowanie pojawi się na etapie kolejnego postępowania.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 247125,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 302653,80 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Pełna nazwa zamówienia: Dostawa instalacji fotowoltaicznej dla Centrum Kultury i Biblioteki gm. Szczaniec zw. dalej CKiB,
na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej
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