
Ogłoszenie nr 510192040-N-2020 z dnia 02-10-2020 r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o.: Budowa
instalacji fotowoltaicznej na terenie trzech obiektów Zakładu ,,WOD-KAN" Sp. z o. o. w Mławie

w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 581194-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540173802-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o., Krajowy
numer identyfikacyjny 13002000220000, ul. ul. Płocka  106, 06-500  Mława, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 23 654 60 70, e-mail kt@wod-kan-mlawa.com.pl, faks 23 654 60 83. 
Adres strony internetowej (url): www.wod-kan-mlawa.com.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie trzech obiektów Zakładu ,,WOD-KAN" Sp. z o. o.
w Mławie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
KT-389/2020

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: 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruntach trzech obiektów Zakładu "WOD-KAN" Sp. z o. o.
w Mławie w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj". Zadanie nr 1. ul. Instalatorów nr 5 dz. nr 10-
1735/2, 10-1735/3. ( zaprojektowanie i wykonanie do dnia 30.12.2020r, ) Zadanie nr 2. ul.
Płocka nr 106, dz. nr 10-624/8. ( zaprojektowanie i wykonanie do dnia 30.12.2020r, ) Zadanie nr
3. ul. Padlewskiego 89, dz. nr 11-670/2. ( zaprojektowanie do dnia 30.12.2020r, wykonanie do
dnia 20.10.2021r, ) 1. Zakres prac Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów,
dostawę i montaż oraz uruchomienie wraz ze zgłoszenie do lokalnego OSD trzech
mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów należących do Zakładu Wodociągów,

Ś



Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „ Wod-Kan ” Sp. z o.o. w Mławie. W szczególności w
przedmiot zamówienia obejmuje: • Wykonanie projektów, • Prace przygotowawcze i montaż
konstrukcji wsporczych, • Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem, w
tym m.in. układu pomiarowego. • Uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych, • Montaż i
uruchomienie monitoringu instalacji fotowoltaicznych oraz systemu wizualizacji danych
pomiarowych, • Wykonanie dokumentacji powykonawczej • Zgłoszenie mikroinstalacji do
lokalnego OSD • Doprowadzenie do zawarcia z lokalnym OSD umowy świadczenia usług
dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w wykonanych mikroinstalacjach. Oferta powinna
zawierać komplet dostaw i usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, również
takich które nie zostały wyszczególnione w SIWZ, a są niezbędne do poprawnego
funkcjonowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zamawiający zaleca, aby przez złożeniem
oferty wykonawca dokonał wizji lokalnych w miejscach, w których ma być realizowany
przedmiot zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 09331200-0, 45311200-2, 71320000-7

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:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp -w postępowaniu nie
ogłoszono kryterium jakościowego przedmiotu zamówienia.

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. 


