___________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 1
Jeśli w treści dokumentacji związanej z zapytaniem ofertowym, zwłaszcza Załącznika nr 1,
dokumentacji projektowej wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów,
Zamawiający dodaje zapis „lub inny o równoważnych parametrach”. Jedynym celem podania
nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest wskazanie standardów
jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Oferowane przez potencjalnego
wykonawcę materiały i urządzenia muszą mieć parametry jakościowe nie gorsze od przyjętych
do projektu.
Oferty nie spełniające opisanego w niniejszym dokumencie zakresu rzeczowego, bądź oferty,
w których zaproponowane urządzenia nie będą spełniać wymaganych parametrów zostaną
odrzucone i wykluczone z postępowania bez możliwości poprawy.
Zamawiającym jest Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia N. M. P. w Gródku.
Przedstawicielem Zamawiającego jest MEW Nowy Młyn S.C. (Lech Kotarski i Klaudia
Wasilewska). Przedstawiciel odpowiedzialny jest za stronę merytoryczną niniejszego projektu
oraz ekspercką opiekę techniczną.
1. Przedmiot oferty
Na przedmiot oferty składa się realizacja zadania pt.:
Montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z całą infrastrukturą
techniczną.
Lokalizacja inwestycji: dz. 1925/2 i 1926 w miejscowości Gródek, gmina Gródek, województwo
podlaskie.
Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczy (zagospodarowanie
i projekt elektryczny) przygotowany przez osoby do tego uprawnione na podstawie raportu
technicznego, którym dysponuje Zamawiający. Raport techniczny zakłada montaż instalacji
o mocy 39,44 kW i stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Inwestorska koncepcja zagospodarowania terenu została przedstawiona w Załączniku nr 2.
Liczbę stołów, modułów PV na stole, czy inwerterów pozostawiamy do decyzji potencjalnego
wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż w projekcie wykonawczym instalacja PV musi być o mocy nie
mniejszej niż 39,44 kW.
Planowana elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga wnioskowania o warunki przyłączenia
do sieci, ponieważ obiekt, do którego będzie podłączana posiada odpowiednią moc
przyłączeniową. Projekt pod względem administracyjnym jest gotowy do realizacji. Posiada
zgodę konserwatora zabytków, ustalenia ZUD, pozwolenie na wykonanie przecisku drogowego,
zaakceptowane zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

Wytyczne do projektu wykonawczego:
moc elektrowni: ≥ 39,44 ≤ 40 kW, montaż na gruncie
raport techniczny – Załącznik nr 5.
Wszelkie uzgodnienia i zgłoszenie do PGE Dystrybucja S. A. leżą po stronie Wykonawcy.
2. Zakres oferty
A. Dobór zestawu modułów fotowoltaicznych o mocy całkowitej ≥ 39,44 ≤ 40 kW.
B. Dobór i montaż całej infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej, tzn. falowników, złącz/
rozdzielnic itp.
C. Dobór i dostawa konstrukcji wsporczej do montażu modułów. Konstrukcja stalowoaluminiowa cynkowana ogniowo (nie galwanicznie) lub z powłoką z magnelisu; kafarowana
lub wkręcana w ziemi.
D. Wykonanie wszystkich połączeń między poszczególnymi urządzeniami instalacji .
E. Ochrona odgromowa i przepięciowa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
F. Dostawa wszystkich elementów instalacji PV oraz infrastruktury towarzyszącej na teren
budowy - lokalizacja inwestycji: dz. 1925/2, 1926 w miejscowości Gródek, gmina Gródek,
województwo podlaskie.
G. Montaż na konstrukcji wsporczej i rozruch elektrowni PV wraz z wymaganym okresem
próbnym (min. 7 dni); ubezpieczenie do momentu przekazania do użytkowania inwestorowi.
H. Budowa przyłącza nN (łączącego elektrownię PV z cerkwią: od ZK elektrowni do ZK
cerkwi, wg koncepcji przedstawionej w Załączniku nr 2 odległość wyniesie ok. 142 mb,
w tym przecisk drogowy ok. 23 m).
I. Dostawa i montaż złącza kablowego przy elektrowni PV i w punkcie przyłączenia.
J. Koszty osobowe zespołu pracującego na rzecz wykonania zadania w pełnym jego zakresie.
K. Pakiet gwarancyjny na wykonane roboty wraz z finansowym zabezpieczeniem (min. 5 lat) –
szczegóły zabezpieczenia wykonania umowy w punkcie 3.4 niniejszego załącznika.
L. Czas reakcji serwisowej w ramach gwarancji w całym okresie gwarancyjnym w ciągu maks.
48 h.
Po wykonaniu zadania wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego gotowość
zakończonych prac do odbioru. Odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż termin
określony w warunkach podpisanej umowy wykonawczej. Dokumentem potwierdzającym
dokonanie odbioru jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Do protokołu należy dołączyć następującą dokumentację w języku polskim (oryginały lub
tłumaczenia przysięgłe): certyfikaty dopuszczające i świadectwa zamontowanych urządzeń,
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protokoły pomiarów i protokoły odbioru układów pomiarowych, gwarancje producenckie.
W terminie podpisanej umowy, Wykonawca winien zakończyć wszelkie roboty montażowe wraz
ze zgłoszeniem instalacji do lokalnego OSD i przeprowadzonym okresem rozruchowym, po
którym będzie możliwe podpisanie końcowego bezusterkowego protokołu odbioru.

Kryteria jakościowe doboru poszczególnych elementów farmy fotowoltaicznej:
A.

Moduł fotowoltaiczny:
moc ≥ 290 Wp w warunkach STC
zbudowany z krzemu monokrystalicznego
wyłącznie dodatnia tolerancja mocy +5W
sprawność ≥17%
wolne od efektu PID, Klasa A
puszka przyłączeniowa z min. 3 diodami bypasowymi
pokrycie modułu szkłem hartowanym min. 3,2 mm z powierzchnią antyrefleksyjną
gwarancja spadku mocy na poziomie nie więcej niż 0,8% rocznie przez pierwsze 25 lat,
(przy zachowaniu liniowego spadku mocy)
serwis gwarancyjny producenta modułów zapewniony na terenie Polski
producent modułów istniejący na rynku przez min. 5 lat
moduł PV spełniający normy IEC61215 i IEC61730
Współczynnik temperaturowy modułu związany ze zmianą napięcia nie mniejszy niż 0,31 %/ºC
Współczynnik temperaturowy modułu związany ze zmianą mocy nie mniejszy niż 0,39 %/ºC

B.

Inwertery:
w liczbie sztuk min. 2
wejścia MPP tracker – min. 2
dolna granica zakresu napięciowego UDC start 200 Vdc
europejska sprawność nie mniejsza niż 97,5%
technologia beztransformatorowa,
zabezpieczenie inwerterów – instalowane odrębnie rozłącznik DC + AC, bezpieczniki,
ochronniki przepięciowe DC, AC
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wbudowany

serwer

Web

z

interfejsem

komunikacji

wykorzystujący

media

bezprzewodowe w standardzie Bluetooth lub Wifi albo przewodowe w standardzie
RS485 lub Ethernet,
dobrany z uwzględnieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji
moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 80 – 90% mocy zainstalowanej
w modułach PV
z lokalną funkcją odczytu danych (aktualna moc, produkcja, dane historyczne tych
wartości, możliwość ręcznej konfiguracji i programowania, itp.).
Instalacja PV powinna realizować monitorowanie, poprzez urządzenia wbudowane
w falowniki i portal udostępniany przez producenta, bez wykorzystywania dodatkowych
urządzeń, wraz z odpowiednio zbudowanym kanałem komunikacji (wifi, RS, itp.). System
musi umożliwiać dostęp do podstawowych informacji o instalacji m.in. bieżąca moc
elektrowni, uzysk dzienny, miesięczny, roczny energii elektrycznej, parametrów urządzeń,
a także do szczegółowych danych technicznych elektrowni m.in. parametrów elektrycznych na
poziomie modułów fotowoltaicznych, bieżące i zarchiwizowane, parametrów pracy
falowników, raportu o stanie urządzeń itp. Ponadto system powinien umożliwiać
monitorowanie energii elektrycznej wyprodukowanej, zużytej przez obiekt i oddanej do sieci
energetycznej.
C. Okablowanie
typu FlexiSun lub inny o równoważnych parametrach (czerwony +, czarny - )
przewody giętkie miedziane
dobór przewodów w taki sposób, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze:
moduł PV → inwerter + inwerter → punkt przyłączenia ≤ 3%
Osiągnięcie parametrów jakościowych wybranych urządzeń należy potwierdzić poprzez
załączenie odpowiednich kart charakterystyk. W przypadku braku danych, oferta będzie
podlegała odrzuceniu.
3. Warunki realizacji
3.1. Termin realizacji robót.
Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 11 marca 2019 r.
Projekt umowy, na wniosek Wykonawcy, prześlemy na wskazany adres e-mail.
Planowane rozpoczęcie inwestycji: 18 marzec 2019 r.
Okres realizacji i rozliczenia robót: do 31 maja 2019 r.
3.2. Warunki finansowe
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Fakturowanie poprzedzone podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru
Płatność: przelewem w terminie 14 dni roboczych
Ostatnia płatność w wysokości min. 10% wartości inwestycji płatna po okresie
rozruchowym.
3.3. Wadium
a) Zamawiający rozpatrzy wyłącznie te oferty, dla których zostało opłacone wadium
w formie pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł i w terminie złożenia oferty (liczy się
data księgowania na koncie Zamawiającego) do 26.02.2019 r.
b) Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego,
nr konta: 24 8060 0004 0396 5722 2000 0010 (Bank Spółdzielczy
w Białymstoku) w tytule wpisując „Wadium do zapytania ofertowego nr…”
c) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie lub wysokości
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
d) Wadium zostanie zwrócone wszystkim niewybranym oferentom w terminie 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
e) Wadium

zostanie

zwrócone

wybranemu

potencjalnemu

wykonawcy,

niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeśli zabezpieczenie to będzie w formie innej niż gotówkowa.
W przypadku zabezpieczenia gotówkowego, wadium zostanie zaliczone na poczet
zabezpieczenia.
f) Wadium nie podlega zwróceniu wybranemu wykonawcy w przypadku
odstąpienia od podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym lub gdy zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy lub gdy wykonawca nie wniesie w wymaganym terminie
zabezpieczenia należytego wykonania zadania.
3.4. Gwarancja wraz z jej finansowym zabezpieczeniem.
a) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na
okres min. 5 lat (wzór gwarancji jest załącznikiem do umowy z wykonawcą).
b) Gwarancja

musi

być

poparta

zabezpieczeniem

finansowym

na

kwotę

30 000,00 zł.
c) Spośród akceptowalnych form zabezpieczenia dopuszczamy: wpłatę gotówkową
na konto Zamawiającego, gwarancję bankową, polisę ubezpieczeniową.
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d) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca zabezpieczenie należytego
wykonania

umowy,

musi

wskazywać

jako

Beneficjenta

Gwarancji

–

Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczne zapisy potwierdzające, iż jest
nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do prawa Zamawiającego do
egzekwowania należności bez zwłoki tzn. zapewnić, że płatność gwarancji
nastąpi na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
e) Zabezpieczenie umowy winno zostać przedłożone Zamawiającemu najpóźniej
w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.
f) Zabezpieczenie finansowe w pieniądzu zostanie zwrócone nie później niż w 14
dni po upływie okresu udzielonej gwarancji.
4. Opracowanie oferty.
4.1. Ofertę należy złożyć wraz z formularzem Zamawiającego – Załącznik nr 3.
4.2. Ceny należy podać w formie netto i brutto w polskich złotych.
4.3

Ceny ofertowe powinny zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania robót.
Całkowita cena oferty jest ceną ryczałtową.

4.4. Ofertę należy przygotować w jednym egzemplarzu.
4.5. Oferta bezwzględnie powinna zawierać następujące informacje:
Kosztorys – szczegółowa kalkulacja proponowanych elementów składowych
instalacji PV
Specyfikację techniczną urządzeń – karty katalogowe
Schemat elektryczny jednokreskowy instalacji PV z podaniem nazw,
typów/modeli proponowanych aparatów i urządzeń oraz elementów
instalacji elektrycznej
Zestawienie ilościowe poszczególnych komponentów instalacji
4.6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
4.7. Koszty opracowania oferty ponosi Wykonawca.
5. Złożenie oferty
5.1. Ofertę należy złożyć do dnia przedstawionego w zapytaniu ofertowym.
5.2. Ofertę należy złożyć w miejscu i na sposób wskazany przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.
5.3. Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub dla dotrzymania terminu
pocztą elektroniczną.
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5.4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Ocena ofert
6.1. Otwarcia i analizy ofert dokonuje przedstawiciel Zamawiającego pod nieobecność
Wykonawcy.
6.2. Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić
swoją ofertę o szczegółową kalkulację cen lub dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.
6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną.
6.5. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena – 60 pkt
czas gwarancji producenckiej na moduły PV – 10 pkt
gwarantowana moc modułów po upływie 25 lat (%) – 10 pkt
czas gwarancji producenckiej na inwerter – 10 pkt
czas gwarancji wykonawcy - 10 pkt
Sposób oceny ofert:
Cena
C (cena oferty) = (najniższa cena łączna spośród złożonych ofert / cenę łączną oferty
badanej) x 60 pkt.
Zamawiający, w przypadku zaistnienia wątpliwości, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny za zamówienie.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył stosownych wyjaśnień lub jeżeli
oceni, że wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Czas gwarancji producenckiej na moduły PV – (lata):
0 – 9 → 0 pkt
10 → 3 pkt
11 i więcej → 10 pkt
Gwarantowana moc modułów PV po upływie 25 lat (%):
≤ 80 → 0 pkt
> 80 ≤ 82 → 5 pkt
82 i więcej → 10 pkt
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czas gwarancji producenckiej na inwerter (lata):
5 - 6 → 0 pkt
7 – 12 → 3 pkt
13 i więcej → 10 pkt
czas gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty wraz z zabezpieczeniem
finansowym:
5 → 0 pkt
6 → 3 pkt
7 → 10 pkt
7. Termin ważności oferty
Oferta jest nieodwołalnie wiążąca dla oferentów przez okres 2 miesięcy od daty złożenia
oferty wyznaczonej w zapytaniu. Oferta jest załącznikiem do umowy.
8. Inne warunki
8.1. Wykonawca zapozna się ze wszystkimi lokalnymi warunkami i dostępnymi
informacjami potrzebnymi do właściwej wyceny robót objętych ofertą. Poprzez
złożenie podpisanej oferty potwierdzi, że ma pełną świadomość w zakresie
oferowanych robót oraz nie będzie w przyszłości powoływał się na niewiedzę, czy
niezrozumienie tematu lub dostarczonych materiałów.
8.2. Złożenie podpisanej oferty będzie traktowane równoznacznie z oświadczeniem, że
Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie
oraz, że posiada wymagane dopuszczenia, kwalifikacje i środki do wykonania
oferowanych prac. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo ofertę odrzucić lub
w przypadku udzielenia zlecenia w każdej chwili od umowy odstąpić ze skutkiem
natychmiastowym, a Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje tych działań.
8.3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiającego z tytułu złożenia, przyjęcia lub odrzucenia oferty.
8.4. Wykonawca składając ofertę, jednocześnie zobowiązuje się, iż w momencie wyboru
jego oferty, zawrze umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta stanowi załącznik do umowy.
8.5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w przypadku zajścia zdarzeń, które były nie możliwe do
przewidzenia w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności
nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
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8.6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny,
a w szczególności, gdy łączna cena brutto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę
przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
9. Określenie warunków zmiany umowy podpisanej z wybranym wykonawcą zadania.
9.1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
9.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, w następujących przypadkach:
Zaistnienia okoliczności wskazanych postanowieniami Rozdziału 6 Dział 6.5.2
„Zasada konkurencyjności” pkt. 22) lit. b) – e) Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
Zaistnienia okoliczności wskazanych poniżej:
a) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie
przepisów Prawa budowlanego;
b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
c) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn
niezależnych od obu stron;
d) następstw wprowadzenia zmian w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
e) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
f) jeżeli zmiana będzie wynikała z opóźnień w działaniu innych formalnie
zobligowanych podmiotów, np. OSD nie dokona odbioru instalacji w ustawowym
terminie 30 dni od zgłoszenia;
g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna (także wysoce niesprzyjające
warunki atmosferyczne, uniemożliwiające roboty budowlane, np. mróz, opady
śniegu, ulewne deszcze), za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie
umownym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
Zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w sytuacji ustawowej
zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiennych stawek podatku VAT,
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
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9.3

Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian
wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do
Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania
Umowy.

10. Ewentualnych informacji udziela przedstawiciel Zamawiającego:
Klaudia Wasilewska, tel. 509 054 464, e-mail: zorzetae3@wp.pl
Lech Kotarski, tel. 603 525 311, e-mail: mewkot@wp.pl
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