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1. ZAMAWIAJ ĄCY    :                 GMINA   NĘDZA  
adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5;          47 – 440  Nędza 

  
                                                              

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA   :    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                                          
z dnia   29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579),                                     
dalej zwaną „uPzp”  lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Dla   zamówienia    publicznego o  wartości   poniżej   5.548.000   euro 
 
 
3. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

„WYKONANIE     INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH  
NA    TERENIE    GMINY    NĘDZA” 

  
planowanego do realizacji w ramach Projektu 

 
 „Odnawialne  źródła   energii  poprawą  jakości   środowiska naturalnego     

na    terenie   Gmin   Partnerskich” 
 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                          

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

 na lata 2014 – 2020  

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii 

dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs 

 

Zamówienie   realizowane   w   formule 
 

„  Zaprojektowanie   i   wykonanie   robót   budowlanych ” 
 
 
 
 
 
 



 
4. MIEJSCE  OGŁOSZENIA :         

 
 

� Biuletyn zamówień Publicznych    Nr  510175256 – N – 2019   z dnia 2019 – 08 - 22 r 

� tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 22.08.2019r. 

� BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   22.08.2019r. 

 

 

5. WYBÓR OFERTY :     
  

• Postępowanie unieważniono   na podstawie    art. 93  ust.1a  pkt 1)     Pzp 
 

 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 

 

Wójt  Gminy  Nędza 
Nędza    dnia:  22. 08. 2019r. 

Anna  Iskała 
............................................................................................................................... 

 

(   Kierownik     Jednostki  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ogłoszenie nr 510175256 – N – 2019  z  dnia 22 – 08 – 2019  r.  

 
Gmina Nędza: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nędza” planowanego                                

do realizacji w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 

naturalnego na terenie Gmin Partnerskich 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  
 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla 
działania: 4.1 Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 561984-N-2018  
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 540156320-N-2019  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Nędza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625847000000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  5, 47-440  
Nędza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 410-20-18, 410-20-93, e-mail ug@nedza.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): www.nedza.pl  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne:  
www.bip.nedza.pl  
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nędza” planowanego do realizacji w ramach 
Projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZPI.271.10.2018  
 
II.2) Rodzaj zamówienia:  
 
Roboty budowlane  
 



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
 
1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), wykonanie 
prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD 
mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w 
zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje 
fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby 
socjalno-bytowe w 154 indywidualnych gospodarstwach domowych. Instalacje o łącznej mocy 
minimalnej 672 kWp ( 0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, 
należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiektów: a. o mocy 2,24 kWp – 12 szt. 
instalacji b. o mocy 3,36 kWp – 35 szt. instalacji c. o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji d. o mocy 4,48 
kWp – 15 szt. instalacji e. o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji f. o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji g. o 
mocy 6,72 kWp – 17 szt. instalacji h. o mocy 7,84 kWp – 6 szt. Instalacji W zależności od uwarunkowań 
technicznych przewiduje się montaż instalacji • na dachach budynków mieszkalnych (137 szt.), • 
elewacjach budynków mieszkalnych (1 szt.), • dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających 
(6 szt.), • dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (5 szt.), • bądź na gruncie (5 szt.).  
 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3 
 
Dodatkowe kody CPV: 09331200-0, 09332000-5, 44112110-5, 45000000-0, 45300000-0, 45315700-5, 
45400000-1, 71200000-0, 71300000-1, 71314100-3, 71321000-4, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-
8, 71200000-0  
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Przetarg nieograniczony 
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
Nie 
 
III.3) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
na podstawie art.93 ust.1a pkt 1) Pzp  

1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 

 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  

 
 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  

  


