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Ogłoszenie

Numer

2022-4206-124753

Id

124753

Powstaje w kontekście projektu

RPSW.03.03.00-26-0051/17 - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii obiektówZespołu Opieki Zdrowotnej - szpitala powiatowego w Pińczowie

Tytuł

Wykonanie instalacji solarnej na potrzeb ZOZ - Szpital w 
Pińczowie

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1.�Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy może nastąpić w okolicznościach określonych w 
niniejszej umowie. 
2.�Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
3.�Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 
4.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 
następującym zakresie: 
4.1.�zmiany osób wymienionych w § 6 umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy po akceptacji 
Zamawiającego lub na  jego wniosek na osoby o równoważnych uprawnieniach, 
4.2.�zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnień wynikających z: 
��wstrzymania robót przez Zamawiającego,
��działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 
robót, 
��wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności, w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania z innego ważnego powodu) 
kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć na etapie ofertowania przy 
zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania 
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przedmiotu umowy i jest obiektyw-nie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub 
dostawcy, 
4.3.�zmiany podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody 
Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków 
jak podwykonawca pierwotny,
4.4.�w trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o: 
��zawieszeniu działalności, 
��wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-09-02
1. Zaproszenie
2. opis przedmiotu
3. formularz ofertowy
4. wykaz uslug
5. wykaz osob
6. oswiadczenie
7. zal do przedmiotu zamowienia
8. zdjecie do przedmiotu zam 1
9. zdjecie do przedmiotu zam 2
10. zdjecie do przedmiotu zam 3
11. zdjecie do przedmiotu zam 4
12. zdjecie do przedmiotu zam 5
13. zdjecie do przedmiotu zam 6
14. zdjecie do przedmiotu zam 7
15. zdjecie do przedmiotu zam 8
16. zdjecie do przedmiotu zam 9
17. projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-09-02

Data ostatniej zmiany

2022-09-02

Termin składania ofert

2022-09-09 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-09



Wygenerowano: 2022-09-02 11:49 Strona 3 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wykonanie instalacji solarnej na potrzeb ZOZ - Szpital w Pińczowie

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Powiat Pińczowski
Zacisze 5
28-400 Pińczów
NIP: 6621746147

Osoby do kontaktu

Małgorzata Dymek
tel.: 662224786
e-mail: promocja@pinczow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Wyk inst solarnej na potrzeb ZOZ - Szpital w Pińczowie

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Zadanie budowa  instalacji solarnej dla potrzeb cieplej wody użytkowej dla szpitala powiatowego 
w Pińczowie - prowadzona jest w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala 
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powiatowego w Pińczowie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa – Efektywna i zielona energia, 
Działanie 3.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

Okres gwarancji

24

Kody CPV

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

pińczowski

Gmina

Pińczów

Miejscowość

Pińczów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat,  przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  ten jest krótszy- 
w tym okresie- 
3.1.�wykonał należycie  co najmniej 1 kontrakt polegający na:
��dostawie wraz z  montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej w budynku użyteczności publicznej  o mocy łącznej 15kW
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lub
��dostawie wraz z  montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej  o mocy 
łącznej 15kW
3.2.�wykonał należycie  co najmniej 1 kontrakt polegający na:
��budowie /przebudowie węzła cieplnego w budynku użyteczności publicznej  o wartości minimum 
50 000,00zł

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 
��jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych,
Zamawiający wymaga by projektant posiadał udokumentowane doświadczenie (min.1 opracowanie 
projektowe) w zakresie budowy instalacji solarnej dla obiektu użyteczności publicznej o kubaturze 
co najmniej 2 000m3.
��jedną osobą posiadającą  uprawnienia budowlane do kierowania budową bez ograniczeń  w 
specjalności konstrukcyjno –budowlanej lub instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania 
przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

80%

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

długość okresu gwarancji i rękojmi 20 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-09-02 - data opublikowania

-> 2022-09-09 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


