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Czermin, dnia 30.04.2018 r.

Nr sprawy: In.271.2.2018

Informacia na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustawy
z dnia29 swcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz.U.z201,7 r., poa.1579 ze zm.)

1. Nazwa zamówienia:

,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów
na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin czermin i wadowice Górne"

2. Mieisce i termin otwarcia ofert:

otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Gminy czermin,39-304 czermin 140 pokój nr 8
w dniu 30.04,2018 r.
o Bodz. 10:10

3. Kwota iaĘ zamawiaiący zarr.ierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w rłJrsokości:

Część 1 zamówienia- ,Dostawa imontaż kolektorów słonecznych oraz instalacji
fotowoltaicznych na terenie gmin czermin i Wadowice córne"| 9,841,I36,s2 zł
brutto.
Część 2 zamówienia- ,,Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach
mieszka]nych na terenie gmin czelmin i Wadowice Górne'| kwota 1,407 '24o,oo zł
brutto.
Część 3 zamówienia- ,,Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie gmin czermin iWadowice Górne''| 1'426'248,00 zł
brutto.

4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferly w terminie:

Część 7:

Plojekr pn: "wykorzystanie odnawiawch źródeł energii szonsq na poprowę jakośa środowisko notufolnego
n] gminach czermin i wodo}vi.e córne"współiinansowany 2e środków Europejskie8o Funduszu RoŻwoju

Regionalnego w ramach Regjonalne8o Pro8ramu operacyjnego Wojewódrtwa Podkarpackiego na 1ata 2014 2020'
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"Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansq na poprawę jakości środowiska notrlralnego
w gminach czermin i Wadouce Górne"współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoj!

Regjonalnego w ram:ch Regjonalnego P.og.amu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 1ata 2014_2020'

1

SANITO Sp z
o.o. ul.

Puławska 476,
02-884

10 679 2s6,oozł

Minimum 5
lat Zgodnie z

SIWZ

srednica kul
śnieżnych
użyrych do
raportu na
gmdobicie min
45 mm
WspółcŻynnik
wypełnienia
modułu
fotowoltaicznego
78,11i więcei,
moc modułu
fotowoltaicznego
270WP

Część 2:

Numer
oferty

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena
ofertowa
brutto

Cwarancia Termin
płalności l
warunki
płatności

wartości
parametrów
ocenianych

kryterium
ocenY ofert

1

SANITO Sp z o.o.
ul. Puławska
476,02-Aa4
Warszawa

7 927 466,96

minimum 5
lat

Zlodnie z
SIWZ

sprawność
kotła:

Poryżej 9I
%co poniżej
100mg/m3 i
Pył poniżej
30mg/m3

spalin

2

Agencia obsługi
Inwestycji i

Biznesu-
Woiciech Mazur

tuapy,,tl.
Rzeszowska 12

36-45l Skopanie

1..79 4.960,00
minimum

lat
Zgodnie z

SIWZ

sprawność
kotła: do

9lo/o
Emisiność
kotłóW [c0,

PYŁ)| co
max

250m9/m3
spalin i PYŁ

max 30
rng/m3
sDalin
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Prciektpnj "wykołzystanie odńal|ialnych źńdeł energii szansą na poprowę iakości śfodow,iska naa'ralnego
w gminach czermin i wadowice Górne" współfhansowany ze środków Europejsk'e8o Funduszu Rozwoiu

Re8ionalnego w ramach Regionalnego Progranru operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020'

Część 3:

Numer
oferty

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena
ofertowa
brutto

Gwarancia
Termin

płatności i
warunki
płatności

wartości
parametrów
ocenlanych w

kryterlum
ocenv ofeń

1

SANITO Sp z
o.o. ul.

Puławska 476,
02-aa4

Warszawa

1717 656,44

minimum 5
lat

ZBodnie z
SIWZ

Rodzaiczynnika
chłodnicze8o- dla

pomp c.o. +

c.w.u:R410A
Współcz}'nnik

C0P przy
A7lW35- dla

pomp c.o.+c.w.u:
powyże' 4,00-

4,30
Współczynnik
C0P (wg PN-EN

L6147 ;A70 /W75-
45)- dla pomp
c.wu: powyżej
3,00 Natężenie

hałasu- dla pomp
c.wu: od 59-55

dB

2

Ekologika
sp. z o.o.

ul. Polna ó
21-560

Rzeczyca

z.406.294,00

minimum 5
lat

Zgodnie z
stwz

Rodzaj czynnika
chłodnicze8o- dla

pomp c.o. +

c.wu:R410A
współczynnik

COP przy
A7 /W35- dla

pomp c.o.+c,w.u:
pow}ażej 4,50
Współczynnik

COP (wg PN-EN
76147;A70/w15-

45)- dla pomp
c.w'u: powyżej

3,00
Natężenie

hałasu- dla pomp
c.wu: poniżej

55dB
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Proiekt Pn: "wykonystanie odnowiolnych źródeł enefgii szansq na poprawę jakości środo,,iska noturulneqo
w gminach czernin i wodowice Góme" wspóIfjlansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoiu

Regionalnego w ramach Regiona1ne8o Programu operacyjne8o wojewódzh'a Podkarpackiego na lata 2014_2020'

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tei samej grupy kapitałowei.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei
informacji, o któIej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu'
informację o przynaleźności lub braku pEynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa W art' 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

wraz ze złożeniem informacji, wykonawca może pĘedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamóWienia.

Wzór infolmacii o grupie kapitałowej stanowi załącznik Nr 5 do slwz.


