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Ogłasza przetarg na instalację paneli fotowoltaicznych na terenie zajezdni 
 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na zajezdni 

MZK Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje, dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich systemów paneli fotowoltaicznych, 

wytwarzających energię elektryczną a także wszelkie inne czynności konieczne do 

należytego wykonania Zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji. 

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA   

Do 30 kwietnia 2023. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 

         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają polisę lub inny 

dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

PLN). 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw minimum 

jedną pracę o podobnym charakterze (tj. dostawa  i montaż instalacji 

fotowoltaicznych o mocy min. 20 kWp.) 

 

B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że 

dysponują co najmniej jedną osobą która posiada certyfikat Urzędu Dozoru 

Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów 

fotowoltaicznych oraz osobą zdolną do podłączenia instalacji w Rozdzielni 

Głównej tj. osobę posiadającą ważne uprawnienia SEP „E” oraz „D”. Osoby te 

muszą posiadać doświadczenie minimum 1 rok. 



Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w systemie „spełnia – nie spełnia”.  

Wykonawca, który nie wykaże spełniania wszystkich warunków, zostanie wykluczony z 

niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.  

 

4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW ORAZ WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.  

Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów:  

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),  

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

specyfikacji) – w oryginale.  

c) aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne  przepisy  wymagają  wpisu do 

rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

d) polisa lub inny dokument ubezpieczenia. 

e) wykaz dostaw / usług porównywalnych z dostawami / usługami stanowiącymi 

przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy-  załącznik nr 5 do SWZ. 

f) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie doświadczenia (tj. w 

zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia) – załącznik nr 6 do SWZ 

  

5. KRYTERIA OCENY OFERT  
 

 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

Cena – 100%  

(Cena najniższa / cena badana) x 100 pkt x 100%  

 


