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                                 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

   

 

Zamawiający: 

 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. 

ul. 1 Maja 15 

16-500 Sejny 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na: 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW  dla 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 
KODY ROBÓT WG SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV: 
• 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

• 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

• 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

• 45314310-7 Układanie kabli 

• 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

• 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

• 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

 

Sejny  – grudzień 2018 R. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 

ROZDZIAŁ I. INFORMACJE WSTĘPNE  
 
1. Zamawiający:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  o.o. 
ul. 1 Maja 15 
16-500 Sejny 
Godziny urzędowania – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00,  
NIP: 844-235-05-40,   
www.biuro@pgk.sejny.pl  
 
2. Postępowanie prowadzi:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  o.o. 
ul. 1 Maja 15 
Adres: 16-500 Sejny,  
Telefon: (087)  5162186 
e-mail: biuro@pgk.sejny.pl 
 
3. Tryb postępowania  
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej 
zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125.000 euro.  
 
2) W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.  
 
4. Informacje ogólne  
1) Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym 
postępowaniem należy kierować na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 
Sejnach Spółka z  o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny 
 
2) W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku 
polskim.  
 
3) Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami ze strony 
zamawiającego jest Pan Zdzisław Rzepiejewski  



ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiot zamówienia  
 

1) Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące dostawy i montażu mających 

instalacji fotowoltaicznej. Planowane przedsięwzięcie realizowane jest z zamiarem 

produkcji energii elektrycznej w celu wykorzystania jej na własne potrzeby obiektu 

oraz obniżenia kosztów. 

2) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do SIWZ.  

4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, 
stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.  

5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień 
uzupełniających.  

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

 

 

 
2. Termin realizacji zamówienia.  
 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: do 30-04-2019 r.  
 
ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
1. Informacje ogólne  

1) Każdy wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
wykonawcę.  

2) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.  

3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 
wykonawca.  

 
2. Wymagania formalne dotyczące oferty  

1) Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma 
nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.  

2) Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.  

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  



4) Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez wykonawcę (podpis i pieczątka 
imienna lub czytelny podpis). Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana 
strona) stanowiące oświadczenia wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których 
wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez wykonawcę i dodatkowo 
opatrzone datą dokonania poprawki.  

5) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.  

6) Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i 
uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub 
zszyte w sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją.  

 

3. Zawartość merytoryczna oferty  

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ i zawierać cenę z podatkiem 
VAT wykonania całego przedmiotu  

2) zamówienia, z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy, 
stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.  

3) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji 
(Rozdział IV. ust. 3).  

 

4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty  

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach.  

1) Ofertę (koperta wewnętrzna, formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy 
składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być 
odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie np. 
podpisane na wszystkich połączeniach.  

2) Opakowanie (koperta zewnętrzna) powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  o.o. 

ul. 1 Maja 15 16-500 Sejny 

z dopiskiem:  

„Przetarg na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej dla PGK 
w Sejnach” 

Nie otwierać przed dniem 31 grudzień 2019 roku, godz. 10.00 

3) Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy 
składającego daną ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).  

 

4) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne, przy czym:  



a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i 
zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”;  

b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to 
powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.  

 

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

1. Warunki udziału w postępowaniu  

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: 
spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń 
wymaganych w postępowaniu.  

2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  

1) W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodlegania wykluczeniu z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do dołączenia 
do oferty wskazanych poniżej dokumentów:  

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 

lub te podmioty.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .  

2) Załącznik Nr 5-  Oświadczenie o przynależności  do grupy kapitałowej 



UWAGA! Załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie 
internetowej wykazu wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

 

 

5. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami kraju  

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości.  

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o którym mowa w pkt 1 zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie określonym 
w pkt 2.  

 

ROZDZIAŁ V. WADIUM  

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium.  

 Wadium ustala się w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm). Wadium wnoszone w 
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego w BS Rutka Tartak nr konta 
13 936700070010000610270001. Wpłata musi wpłynąć na rachunek zamawiającego przed 
terminem składania ofert. Nie ma możliwości wniesienia wadium w pieniądzu do kasy gminy. 
Wykonawca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, odmówi 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy 8 stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 
3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki 
o której mowa w art 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 



złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną 
formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp. Wadium 
musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. O zachowaniu terminu 
wniesienia wadium świadczy data wpływu wadium na konto lub jego złożenie u 
zamawiającego. 



ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
 

1) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikającego wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu 
zamówienia. W szczególności w cenie należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu 
zamówienia opisane w projekcie umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ), w tym między innymi:  
a) koszty zakupu i montażu wraz z koniecznymi do wykonania zamówienia robotami 

budowlanymi,  
b) koszty gwarancji,  
c) koszty zakupu materiałów i innych urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia,  
d) koszty transportu oraz wszelkie koszty załadunku, rozładunku, a także inne koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,  
e) koszty dojazdów do miejsca wykonywania dostawy,  
f) koszty robocizny oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy,  
g) wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w 

tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia,  
h) wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT,  
i) zysk, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.  

2) Ceny powinny zostać wyrażone cyfrowo i słownie.  
3) Cena brutto pozostaje niezmienna do końca realizacji umowy z zastrzeżeniem Rozdz. IX 

pkt 3 ppkt 3).  
4) Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie 

rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z wykonawcą w 
walutach obcych.  

 
 

ROZDZIAŁ VII. TERMINY  
 
1. Termin związania ofertą  

1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 
 
2. Termin składania i otwarcia ofert  

1) Oferty należy składać w  Sejnach ul. 1 Maja 15 (sekretariat), w terminie do dnia 31 
grudzień 2018 r. do godz. 10:00, pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po 
tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.  



2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i 
godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1) adres zamawiającego, a nie data 
stempla pocztowego (nadania).  

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 grudnia 2018 r. o godz. 10:30 w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  o.o. 
ul. Marynowo 35 

 
ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  
 
1. Badanie ofert  

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.  
2) Kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa (waga kryterium cena 60 %, gwarancja 20%, 

czas dojazdu serwisu po zgłoszeniu awarii 20%).  
3) Ocena ofert będzie dokonywana, według poniższego wzoru:  

 
cena oferty najtańszej  
--------------------------------------------- X 60pkt 
cena oferty badanej  

4) Okres gwarancji minimum na całą instalację/ 72 m-e 20 pkt, 60 m-mc 15 pkt, 48m-ce 10 
pkt, 36m-mc 0 pkt./ 

5) Czas dojazdu serwisu na awarię po zgłoszeniu/24h-20pkt, 48h-10, powyżej 0/ 
6)  Ocenę ostateczną stanowić będzie suma ilości punktów przyznanych według 

powyższych wzorów.  
 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej  
Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.  
 
 
ROZDZIAŁ IX. FORMALNOŚCI KTÓRE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY  
 
1. Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w 
projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.  
 
2. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do 
wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zawiera umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 94 ustawy.  
 
3. Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem 
okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze 
stron umowy, wystąpienia zdarzeo wymuszających przerwę w realizacji umowy, niezależnych 
od wykonawcy i zamawiającego, przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy w zakresie:  

7) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy,  
8) terminu realizacji umowy,  
9) zmiany wysokości stawki podatku VAT i związanej z tym ceny brutto,  



4) zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, za uprzednią 
zgodą zamawiającego,  

5) warunków płatności.  
 
4. Zmiana umowy, za wyjątkiem zmiany dotyczącej osób realizujących umowę, może być 
dokonana za porozumieniem Stron w formie pisemnego aneksu.  
 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w 
przypadku nieotrzymania  koniecznych do realizacji niniejszej umowy, w terminie 30 dni od 
dnia uzyskania informacji o przedmiotowej okoliczności.  
 
6. . Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku 
niedostarczenia atestu energetycznego zaoferowanego kotła. Atest należy dostarczyć 
najpóźniej w dniu podpisania umowy.  
 
 
ROZDZIAŁ X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 
ROZDZIAŁ XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI ustawy do postępowania o wartości poniżej progu określonego na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy.  
Załączniki do SIWZ:  
 

3) Załącznik Nr 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  
4) Załącznik Nr 2 -Formularz - oferta przetargowa;  
5) Załącznik Nr 3a - Formularz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu;  
6) Załącznik Nr 3b - Formularz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
7) Załącznik Nr 4 -Projekt umowy;  
8) Załącznik Nr 5-  Oświadczenie o przynależności  do grupy kapitałowej 

UWAGA! Załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie 
internetowej wykazu wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem instalacji 
fotowoltaicznej dla PGK w Sejnach. 

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe prace dostawy i montażu Instalacji 

fotowoltaicznej o mocy do 35 kW obejmującej: 

• konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,  

• paneli fotowoltaicznych,  

• inwerterów wraz z okablowaniem i oprzyrządowaniem, 

• przyłącze nn, 

• system do monitorowania i sterownia instalacją fotowoltaiczną, 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
montażowych 

 2.3.1 Dane wyjściowe dla instalacji fotowoltaicznej 
 

- aktualna moc zamówiona energii elektrycznej dla obiektu wynosi 71 kW. 

- dane o zużyciu zakupionej energii elektrycznej w ww. obiekcie miesięczne z wykazu 

faktur - - za zakup energii elektrycznej w latach 2010-2017. 

- wariant lokalizacji zaproponowany przez Zamawiającego. 

- cena netto zakupu energii elektrycznej 0,42 zł/kWh. 

 

 

1.3 Ogólne właściwości techniczno – użytkowe 

Głównym celem planowanych działań jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych 

pozwalających na to, aby wszystkie obiekty objęte projektem, posiadały oprócz 

podstawowego źródła energii elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, 

własne ekologiczne źródło wytwórcze produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. 

Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków 

związanych z zakupem energii elektrycznej, która w przeważającej części jest wytwarzana 

z konwencjonalnych źródeł energii. Zatem kolejnym bardzo ważnym efektem realizacji 

inwestycji będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów 



emitowanych przy produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Ważnym 

aspektem jest także fakt, że instalacje fotowoltaiczne działają w sposób praktycznie 

bezobsługowy, co nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowników. 

Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowią rezerwowego źródła zasilania obiektu, 

w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej również automatycznie przestaje 

funkcjonować instalacja fotowoltaiczna. Instalacja również nie produkuje energii elektrycznej 

w nocy. 

 

 

Poglądowy schemat technologiczny instalacji fotowoltaicznej 3 – fazowej: 

 

1.4 Zakres robót  

1.4.1 Zakres prac montażowych i instalatorskich 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace 

montażowo – instalatorskie obejmujące: 

1. Weryfikacja stanu instalacji elektrycznej obiektu + pomiary rezystancji uziemienia oraz 
rezystancji izolacji, protokoły z pomiarów; 

2. Montaż niezbędnych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne; 
3. Montaż paneli PV; 
4. Montaż inwerterów; 
5. Położenie okablowania do podłączenia paneli PV; 
6. Wykonanie trasy kablowej AC 
7. Montaż rozdzielnic dla obsługi paneli PV; 
8. Modernizacja w niezbędnym zakresie istniejącej instalacji elektrycznej; 
9. Podłączenie rozdzielnic instalacji fotowoltaicznych do systemu elektroenergetycznego 

Inwestora, 
10. Uruchomienie i rozruch instalacji fotowoltaicznych stanowiących przedmiot zamówienia, 
11. Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy 

z siecią energetyczną , 



12. Szkolenie wskazanych przez właściciela nieruchomości osób do bezpiecznej obsługi 
instalacji. 

1.4.2 Zakres prac wykonawczych 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace 

obejmujące: 

1. Wykonanie przejść przez przegrody (ściany, stropy) dla przewodów i ich zabezpieczenie; 

2. Wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych; 

3. Wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 

Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich 

występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 

1.5 Szczegółowe własności techniczno - użytkowe 
1.5.1 Instalacja fotowoltaiczna 

Panele fotowoltaiczne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie maksymalnie 

dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku. Panele połączone szeregowo powinny być 

ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia. Moduły nie powinny 

być zacienione. Jeżeli panel jest zacieniony całkowicie lub częściowo, warunki, w których 

działa nie będą idealne, a wygenerowana moc będzie niższa. Stałe zacienienie paneli może 

skutkować unieważnieniem standardowej gwarancji. Należy zapewnić stosowną wentylację 

pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia. 

Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie 

oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione 

jednostki kwalifikujące. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót (koszt 

całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie). 

1.5.2 Konstrukcja wsporcza 

Konstrukcja wolnostojąca dla modułów fotowoltaicznych powinna składać się ze stalowej 

ocynkowanej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów 

mocujących (elementów łączących). 

Ramy stalowe winny być osadzone na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemię na 

głębokość zależną od struktury gleby, obciążenia śniegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niż na 

1,5 m. Na słupkach mocowane są uchwyty do których w następnej kolejności montuje się 

szyny. Elementy podstawy konstrukcji są ze stali cynkowanej ogniowo, konstrukcja na której 

mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do łączenia tych 

elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma żadnych 

połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo należy zastosować izolację 

pomiędzy stalą ocynkowaną a aluminium.  



1.5.3 Panele fotowoltaiczne 

Moduły fotowoltaiczne dostarczane są w ramach aluminiowych o wzmocnionych złączach 

krawędziowych włóknem szklanym. Zastosowanie do produkcji modułu komponentów 

wysokiej jakości pozwala na uzyskiwanie większej ilości energii i gwarantuje długą 

żywotność urządzenia. 

 

 

 

 

 

Panele fotowoltaiczne powinny spełniać minimum poniższe wymogi: 

Podstawowe minimalne parametry techniczne, 
którym powinno odpowiadać oferowane 

urządzenie 
Jednostka 

Wartości 
parametrów 

Typ panela: polikrystaliczne/monokrystaliczny 

Jednostkowa moc panelu PV minimum Wp 285 

Moc panelu PV na 1 m2 powierzchni  Wp/m2 140,00 

Napięcie nominalne  V 48 - 51 

Napięcie otwarcia  V 59 - 62 

Prąd nominalny  A 8,5 – 9,5 

Sprawność panelu PV minimum % 16 

Konstrukcja grubość ramy minimum mm 40 

Ilość diod by-pass minimum szt. 4 

Grubość szkła minimum mm 4 

Odporność na obciążenie nie mniejsza niż Pa 5400 

Gwarancja produktowa na panele PV minimum lat 10 

Sprawność liniowa po 25 latach minimum % 80 

Odporność na gradobicie  

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone w kartach katalogowych i oświadczeniach 

wystawionych przez producenta PV (*) oraz certyfikatami (w szczególności PN-EN 61215 

lub równoważna) odporność na gradobicie i odporność na obciążenie o wymaganych 

parametrach. Ponadto Wykonawca powinien posiadać potwierdzone przez producenta 

oświadczenie, że wykonawca jest autoryzowanym montażystą, serwisantem 

zaproponowanych paneli. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać dołączone do 

oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę. 

(*) Test wykonany dla jednego panelu z typoszeregu potwierdzony przez producenta. 

Deklaracja zgodności potwierdzająca normy: 



EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. 

EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: 

Wymagania dotyczące konstrukcji. 

EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: 

Wymagania dotyczące badań. 

Należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu 

całego roku, zawierający się w przedziale od 20° do 45°. Optymalnie 25- 40°. 

Należy zastosować optymalny kąt azymutu względem kierunku południowego, z 

ewentualnym odchyleniem gwarantującym efektywną pracę instalacji fotowoltaicznej w skali 

całego roku, 

W celu uniknięcia niepotrzebnych skutków zacienienia należy przeanalizować lokalizację 

paneli fotowoltaicznych, tak aby urządzenia były usytuowane odpowiednio daleko od 

przeszkód i elementów, które potencjalnie, nawet w przyszłości mogą stanowić element 

zacieniający (np. rosnące drzewa). 

 

1.5.4 Inwertery 
Inwertery fotowoltaiczne odbierają energię w postaci prądu stałego od modułów PV 

i zamieniają ją na prąd przemienny o parametrach takich jak w sieci. 

Inwertery są wyposażone w wiele funkcji pozwalających na sprawne użytkowanie instalacji 

fotowoltaicznej. Steruje pracą systemy fotowoltaicznego co przekłada się na poprawne 

funkcjonowanie instalacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku 

napięcia w sieci, inwerter odłącza system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczanie 

wyprodukowanej energii do sieci ze względów bezpieczeństwa. 

Inwertery powinny spełniać minimum poniższe wymogi: 

DANE WEJŚCIOWE  

Maks. prąd wejściowy  
(Idc max1 / Idc max2) 

33,0 A / 27,0 A 

Maks. prąd zwarciowy, pole modułu 
(MPP1 / MPP2) 

49,5 A / 40,5 A 

Min. napięcie wejściowe (Udc min) 200 V 

Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) 200 V 

Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) 600 V 

Maks. napięcie wejściowe 
(Udc max) 

1.000 V 

DANE WYJŚCIOWE   

Moc znamionowa AC (Pac,r) 17.500 W 

Maks. moc wyjściowa 17.500 VA 

Prąd wyjściowy AC (Iac nom) 25,3 A 

Częstotliwość (zakres częstotliwości) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) 

DANE OGÓLNE   

Zakres temperatury otoczenia od -40 do +60°C 

Posiadane certyfikaty i spełniane normy: 



ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, 

IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-

1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097. 

Wymagania co do współpracy inwertera z siecią: 

• Inwerter automatycznie synchronizuje się z publiczną siecią energetyczną; 

• Przy parametrach sieci odbiegających od normy inwerter natychmiast wstrzymuje pracę 
i odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu 
itp.). Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie 
częstotliwości i monitorowanie synchronizacji inwertera; 

• Działanie inwertera jest w pełni zautomatyzowane. Gdy tylko po wschodzie słońca 
moduły solarne wygenerują wystarczającą ilość energii, inwertera rozpoczyna 
monitorowanie sieci. Gdy nasłonecznienie jest wystarczające, inwerter rozpoczyna 
zasilanie z sieci; 

• Inwerter pracuje w taki sposób, aby z modułów solarnych pobierana była maksymalna 
możliwa moc. Gdy dostępna ilość energii jest niewystarczająca do zasilania sieci, 
inwerter całkowicie przerywa połączenie między układami elektronicznymi mocy a siecią 
i wstrzymuje pracę. 

1.5.5 Okablowanie prądu stałego DC 
Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać jedynie osobą 

posiadająca, co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac 

montażowych systemów PV. 

Połączenia poszczególnych paneli w łańcuchy należy wykonywać kablami, w które 

wyposażone są panele fotowoltaiczne przy użyciu złączek w standardzie panelu. Połączony 

łańcuch składający się z paneli należy łączyć z falownikiem stosując specjalistyczne kable 

solarne UV o przekroju minimum 4 mm2. Kable solarne prądu stałego (DC) należy układać 

tak, aby plusowy i minusowy zakreślały możliwie najmniejszą powierzchnię. Powinny być 

przymocowane do górnego profilu konstrukcji nośnej opaskami zaciskowymi (PE), aby nie 

miały kontaktu z powierzchnią pod modułem PV. Podczas układania kabli należy zachować 

szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji kabla. 

Kable DC instalacji fotowoltaicznej prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta modułów 

fotowoltaicznych. Do łączenia kabli DC używać złączek typu MC4 oraz specjalistycznych 

narzędzi. 

Okablowanie prądu stałego DC powinno spełniać minimum poniższe wymogi: 

• Napięcie znamionowe: 1000 V DC; 

• Pojedyncza wiązka; 

• Podwójna izolacja; 

• Żyły: wg PN/EN – 60228, miedziane wielodrutowe klasy 5; 

• Izolacja: polwinitowa na 90ºC; 

• Powłoka: polwinitowa odporna na UV; 

• Temperatura wg PN – 93/E – 90400: 
o Na powierzchni przewodu: max. 90ºC, 
o Po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. – 30ºC do +90ºC, 
o Instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. – 5ºC do +90ºC; 
o Przekrój min. 4mm2. 



1.5.6 Okablowanie prądu zmiennego AC 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być 

mniejsza niż 0ºC. 

Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży, jednak nie mniejszy od 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub 

podanego w instrukcji wytwórcy. 

Bezpośrednio w gruncie kable niskiego napięcia należy układać zgodnie z normą 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Głębokość 

ułożenia kabli niskiego napięcia poza użytkami rolnymi 0,7 m, na użytkach rolnych 0,9 m,. 

Kable ułożyć w wykopie na podsypce z piasku, przykryć 10 cm warstwą piasku i warstwą 

gruntu rodzimego.  

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm 

nad kablem, należy układać folię szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do 

zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna 

wynosić, co najmniej 0,5mm. 

Kolor folii: 

• niebieski dla kabli 1 kV 
Ułożenie kabli w wykopie należy prowadzić linią falistą celem skompensowania naprężeń 

powstałych w wyniku osiadania ziemi. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać 

w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 

się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 

wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym 

przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach 

pozostawienie około 2,5-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

Przekroje kabli należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz 

warunków zwarciowych danej instalacji. 

1.5.7 Instalacja połączeń wyrównawczych, odgromowa i przeciwprzepięciowa 

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 

moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję 

stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. 

Zakłada się techniczną żywotność instalacji fotowoltaicznej na minimum 25 lat. Aby 

zapewnić bezawaryjne działanie w całym okresie eksploatacji, należy zapewnić 

kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami. 

Ochronę należy zapewnić nie tylko po stronie AC, lecz także po stronie DC w tym panelom 

fotowoltaicznym. Wyładowania atmosferyczne i przepięcia wywołane uderzeniami pioruna 



mogą spowodować znaczne szkody. Generalna ochrona instalacji fotowoltaicznej od 

wyładowań atmosferycznych polega na separacji od instalacji odgromowej, jeżeli takowa 

możliwość istnieje i ochrona inwertera od strony DC i AC. 

Inwertery po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć. 

1.5.8 System do monitorowania i sterowania instalacją fotowoltaiczną 

Oprogramowanie do systemu zarządzania powinno umożliwiać wizualizację zużytej 

i wyprodukowanej energii elektrycznej. 

1.5.9 Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie niezbędnych 
pomiarów elektrycznych 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każdym etapie realizacji przedmiotu 

zamówienia obsługi geodezyjnej, świadczonej przez podmioty posiadające specjalistyczne 

uprawnienia. 

Przed oddaniem elektrowni do eksploatacji Wykonawca wykona w uzgodnieniu z 

Operatorem sieci niezbędne pomiary elektryczne, a ich wyniki przedłoży Zamawiającemu. 

Celem wykonanych pomiarów jest wykazanie sprawności działania systemów, osiągnięcia 

założonej wydajności elektrowni oraz spełnienie wymagań w zakresie BHP. Po zakończeniu 

realizacji zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat powykonawczy wraz 

z inwentaryzacją geodezyjną oraz protokołami z pomiarów i sprawdzeń. 

1.5.10 Uzysk energii elektrycznej 

Planowana moc szczytowa instalacji fotowoltaicznej 38,70 kWp. 

Planowana moc wyjściowa instalacji fotowoltaicznej  35,0 kW 

Szacowany roczny uzysk energii elektrycznej 36.441  

 

Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

odpowiednich dokumentów osobie upoważnionej przez Inwestora przed rozpoczęciem 

eksploatacji. 

Materiały niezgodne z koncepcją techniczną i dokumentacją projektową zatwierdzoną 

przez Inwestora 

• Wykonawca usunie z materiały, które nie odpowiadają koncepcji technicznej i 
dokumentacji projektowej lub umieści je na miejscu wskazanym przez osobę 
upoważnioną przez Inwestora., jeżeli wyrazi zgodę na ich zastosowanie do robót 
innych niż tych co do których były pierwotnie przeznaczone. 

• Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone 
przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora lub przez niego zatwierdzone, 
będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy. 

• Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót 
może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

• Wykonawca zapewni aby czasowo składane materiały, do czasu ich wykorzystania 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 



właściwości i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela 
Inwestora. 

• Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego placu 
montażu w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub 
poza placem montażu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego 

przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody upoważnionego przedstawiciela Inwestora 

 

3 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy 

zrealizowanie inwestycji zgodnie z prawem budowlanym a w szczególności: 

• wyłączne stosowanie do robót montażowych materiałów najwyższej jakości, 
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 
koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie; 

• zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z koncepcją techniczną, specyfikacją 
projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie; 

• wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót montażowych zawartymi w niniejszym dokumentacji oraz stosownymi 
przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów; 

• udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót montażowych oraz 
w Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia; 

• przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji. 

3.1 Ogólna zasady wykonywania robót  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z koncepcją techniczną, 
dokumentacją projektową i poleceniami upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

2) Następstwa spowodowanego jakiegokolwiek błędu przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

3) Decyzje upoważnionego przedstawiciela Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
w koncepcji technicznej, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji upoważniony przedstawiciel Inwestora uwzględni wyniki 
badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

4) Polecenia upoważnionego przedstawiciela Inwestora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod rygorem 
zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.2 Projekt organizacji robót  

Decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji dostawy i montażu podejmuje 

upoważniony przedstawiciel Inwestora. Obowiązek opracowania projektu organizacji 



dostawy i montażu spoczywa na Wykonawcy lub zapewnienie jego opracowania. Koszt 

związany z opracowaniem projektu organizacji dostawy i obciąża Wykonawcę. 

Projekt organizacji dostawy i obejmuje między innymi: 

• Szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną; 

• Opis metod i systemów wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak 
materiały, maszyny i urządzenia; 

• Harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, zatrudnienia; 

• Harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów; 

• Instrukcje montażu i bhp; 

• Graficzne przedstawienie placu montażu z naniesionym obiektem realizacji, dróg 
dojazdowych, stanowisk składowania materiałów i prefabrykatów, stanowisk pracy 
sprzętu i maszyn. 

3.3 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie postępowanie w ich przygotowaniu i wykonaniu, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 

włączając pracowników laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia 

do pobierania próbek, badania materiałów, przeprowadzenia prób szczelności i pomiarów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w koncepcji technicznej i dokumentacją projektową. 

Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach 

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały tam one określone upoważniony przedstawiciel 

Inwestora ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela 

Inwestora. 

Wyniki badań będą niezwłocznie przekazywane przez Wykonawcę upoważnionemu 

przedstawicielowi Inwestora. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt do badań posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymogom norm określających procedury badań. 

Upoważniony przedstawiciel Inwestora będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie informację 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, upoważniony przedstawiciel Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do zazamontowani wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Do wmontowania będą dopuszczone materiały, które posiadają: 

a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polskimi Normami; 

• aprobatami technicznymi w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy; jeżeli nie są objęte certyfikacją spełniające wymogi specyfikacji technicznej; 

c. Atesty i badania wytwórców. 



Każda partia materiałów posiadająca te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy będzie mogła być zastosowana przy realizacji inwestycji. Materiały, które nie spełniają 

tych wymogów będą odrzucone.  

Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Dokumenty realizacji inwestycji 

Podstawowymi dokumentami są: 

• Umowa na realizację zadania, 

• Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi dotyczące realizacji 
inwestycji, 

• Protokoły ze spotkań dotyczące jej realizacji, 

• Obmiary robót 

• Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i protokoły z pomiarów, 

• Karty gwarancyjne , instrukcje montażu i eksploatacji zainstalowanych urządzeń. 
Obmiary robót winny być sporządzane przy częściowym lub końcowym przejęciem 

inwestycji, przy dłuższych przerwach w realizacji inwestycji, a także przy zmianie 

Wykonawcy. 

Prace zanikające lub podlegające zakryciu winny mieć swoje odzwierciedlenie w książce 

obmiaru robót przed ich zakończeniem lub zakryciem. W przypadku ryczałtowego 

wynagrodzenia za wykonanie inwestycji książka obmiaru robót może nie być prowadzona 

Dokumenty winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy 

i upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Każdy zagubiony dokument musi być zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

3.4 Odbiory 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania 
realizowanych robót; 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz 
przyjętych w nim rozwiązań technicznych; 

• Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 
Zamawiającemu; 

• Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane 
roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia 
nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu 
Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy 
z wykonanych robót. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez 
Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz 
kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty 
na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty. 

3.4.1 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w odbiorze końcowym robót. 

Termin przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego wyznacza Inwestor zgodnie z warunkami 

podanymi w umowie. 



3.4.2 Płatność 

Zasady dokonywania płatności określają szczegółowo warunki podane w umowie. 

3.4.3 Likwidacja placu montażu 

Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu montażu i uprzątnięcia terenu wokół 

miejsca montażu. Uporządkowanie terenu montażu stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu montażu zgodnie z umową. 

3.5 Gwarancja 

Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanej instalacji fotowoltaicznych w okresie 

objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 1 raz w ciągu roku 

bezpłatnego przeglądu wszystkich zamontowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń 

i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. W ramach przedmiotu 

zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

• roboty montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, 

• panele fotowoltaiczne – minimum 10 lat na 90% wydajności, minimum 25 lat na 80% 
wydajności, liczonych od zakupu urządzeń, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat, 

• inwertery i pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji. 

Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, 

usterek oraz przeglądów serwisowych. 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 

elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 

montażu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i 

ppoż. 

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi 

na terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164). 

5 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
5.1 Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

 
Adres administracyjny obiektu objętego zamówieniem: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka  z o.o. 

ul. 1 Maja 35 Sejny 



Działka nr 307, obręb: 0018, Sejny. 

 

 
 

Rys. Lokalizacja planowanej instalacji fotowoltaicznej 

5.2 Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

5.3 Ochrona środowiska 

Dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza Obszarami specjalnej ochrony Natura 

2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134). 

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub 

wodno błotnych, obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogniwa fotowoltaiczne nie oddziaływają negatywnie na ludzi i zwierzęta, nie emitują hałasu, 

instalacja nie zabiera dodatkowej przestrzeni, przez co nie ma wpływu na dotychczasowy 

układ przestrzenny najbliższego otoczenia. 

5.4 Zalecenia konserwatorskie 

Działki objęte planowaną inwestycją nie są objęte ochroną konserwatorską. 



5.5 Inwentaryzacja zieleni 

Teren objęty planowana inwestycją zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, potwierdzoną 

oświadczeniem Zamawiającego zalicza się do terenów przemysłowych oznaczonych 

symbolem Ba. 

5.6 Pozostałe ustalenia 

Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji 

prac. Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać 

aktualne atesty dopuszczające je do stosowania. Kierownik robót lub jego zastępca winni 

przebywać na budowie lub być osiągalni na żądanie. Wykonawca zostanie wprowadzony na 

teren budowy protokołem i od tej chwili będzie odpowiedzialny za utrzymanie należytego 

porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za 

bezpieczeństwo swoich pracowników i osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do 

natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych materiałów, odpadów i pustych pojemników 

z terenu zamawiającego. 

5.7 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059), 
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2015 

poz. 478), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 
2164), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883), 

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 poz. 672)  
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 poz. 462), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401), 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym,  

• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego, 

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi,  



• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 
ochronne, 

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne, 
• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach, 
• PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 

7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne 
(PV) układy zasilania, 

• PN-EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do 
zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu, 

• PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne 
pomiaru, wymiany danych i analizy, 

• DIN VDE 0100-712- spadki napięć na kablach DC, 
• DIN EN61646, DIN IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 - warunki pracy falowników, 
• Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń. 

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

Uwaga 

Wszelkie wymagania techniczne i formalne przedstawione powyżej muszą być 

uwzględnione w treści SIWZ dla postępowania przetargowego wyboru Wykonawcy 

zadania. 

6 ZAŁĄCZNIKI: 
1. Bilans energetyczny  

a) Założenia do symulacji  

Lokalizacja 

Sejny 

Długość geograficzna: 23,347° 

Szerokość geograficzna: 54,108° 

Wysokość n.p.m. : 138 m 

Dane klimatyczne Średnia temperatura zewnętrzna 7 °C 

Moc systemu AC 35 kW 

Moc systemu DC 38,7 kW 

Roczna produkcja energii 36441 kWh 

Stosunek wydajności (PR) 98% 

Uzysk względny 35713 kWh 

 
b) Produkcja energii w porównaniu do zużycia za rok 2016r 

LP 
Zapotrzebowanie 

energetyczne 
Prognoza 

produkcji PV 

styczeń 25480 1393 

luty 23023 2205 

marzec 24080 3280 



kwiecień 15479 3746 

maj 22360 4994 

czerwiec 22194 4314 

lipiec 25158 4637 

sierpień 28032 4184 

wrzesień 24145 3039 

październik 23637 2517 

listopad 24021 1296 

grudzień 26049 836 

RAZEM: 283658 36441 

 

 
c) Prognoza produkcji energii elektrycznej  w okresie długotrwałym 
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2) Efekt ekologiczny dla: 

 
a) instalacji fotowoltaicznej 

Stopień PM10 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 17,87 
- Po modernizacji instalacji – 15,57 

Stopień CO2 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji –  230 330,30  
- Po modernizacji instalacji  – 200 740,21  

Zużycie energii chemicznej [MJ] 

- Przed modernizacją instalacji – 1 021 168,8 
- Po modernizacji instalacji – 889 981,2 
Moc zainstalowana z paneli [MWp] – 0,0387 

Moc zainstalowana z inwerterów  [MW] – 0,035 

Uzysk energetyczny [MWhe/rok] – 36,441 

 
b) instalacji grzewczej – (biomasa) 

Stopień PM10 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 1,75 
- Po modernizacji instalacji – 7,52 

Stopień CO2 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji –  22 581,72  
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- Po modernizacji instalacji  – 0 

Zużycie energii chemicznej [MJ] 

- Przed modernizacją instalacji – 100 116 
- Po modernizacji instalacji – 100 323,6 
Moc zainstalowana kotła [MW] – 0,0015 

3) Wskaźniki 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE (szt.) 

2 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 

52,171 
(redukcja całkowita 

21%) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (MW) 

0,050 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE (MWe/rok) 

36,441 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE (MWe/rok) 

19,248 

 
 

 
 

 
Powyżej wskazane dokumenty stanowią załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia.  
 
Dołączony do opisu prac przedmiar robót ma charakter informacyjny i uzupełniający 
informacje opisane w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca ma wkalkulować w 
cenę oferty ryzyko robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę kompletną, 
jednoznaczną i ostateczną. Kalkulacja ceny powinna uwzględniać wymagania określające 
standard, jakość i sposób wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych zawarte 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena oferty musi 
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające 
wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie 
ujęte, a bez których nie można użytkować przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem.  



Załącznik Nr 2 do SIWZ  
Załącznik Nr 2 umowy  
 
Oferta przetargowa  
dla Zamawiającego:  
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  o.o. 
ul. 1 Maja 15 
Niżej podpisani  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  
 
...............................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................................  
(nazwa i siedziba Wykonawcy)  
REGON: ...................................................,  
NIP:...................................................................................  
tel. .....................................................................  
fax.………………....................................................  
strona internetowa .......................................................... 
e-mail ..........................................................  
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na 
dostawę wraz z montażem i uruchomieniem kotła c.o. , składamy niniejszą ofertę:  
 
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia, tj. dostawę wraz z montażem i 
uruchomieniem fotowoltaiki w PGK w Sejnach Marynowo 35  zgodnie z wymogami SIWZ, w 
okresie obowiązywania umowy tj. 30 dni od dnia podpisania umowy, za cenę ofertową:  
cena z podatkiem VAT : …………….……….... zł  
(słownie złotych: ……...…………………………………..…………………………………………………..),  
cena bez podatku VAT: …………………………. zł  
(słownie złotych:……………………..................................................................................................),  
w tym podatek VAT, według stawki ......... %,.  
Gwarancja ……………. …………../minimum 3 lata/ 
Czas dojazdu serwisu na awarię po zgłoszeniu…………………………………… 
2. Oświadczamy, że cena oferty z podatkiem VAT zawiera wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, jakie ponosi Wykonawca, w tym między innymi: koszty zakupu i montażu 
instalacji wraz z koniecznymi do wykonania zamówienia robotami budowlanymi, koszty 
gwarancji, koszty zakupu materiałów i innych urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia, koszty transportu oraz wszelkie koszty załadunku, rozładunku, a także inne 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu  



zamówienia, koszty dojazdów do miejsca wykonywania dostawy, koszty robocizny, 
podłączenia kotła oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, wszelkie 
inne opłaty, które mogą wystąpić  przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, zysk, 
narzuty, ewentualne opusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.  
 
3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w terminie: 
do 30-04-2019r.  – od dnia podpisania umowy.  
 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu 
składania ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
5. Oświadczamy, że realizacja przedmiotu umowy, tj. dostawa wraz z montażem i 
uruchomieniem  będzie realizowana zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.  
 
6. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy w pełni 
wykwalifikowany zespół pracowników posiadających wymagane uprawnienia do 
wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,.  
 
7. Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowaną instalację na okres ………………..… 
(minimum 36 m-ce)* od daty wykonania usługi, potwierdzonej przez przedstawiciela 
Zamawiającego lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji zgodnej z 
udzieloną przez producenta oraz zgodnie z warunkami gwarancji producenta, zaś na 
wykonaną robociznę związaną z przedmiotem zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na 
okres……….…………. (minimum 36 miesięcy)*.  
* w przypadku niewpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca udziela minimalnego wymaganego okresu stosownie do wymaganej gwarancji.  
 
8. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
9. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 
poinformujemy o nich Zamawiającego.  
 
10. Oświadczamy, iż wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom/nie 
powierzymy podwykonawcom**. Powierzymy następujący zakres prac podwykonawcom:  
1) …………………………………  
2) …………………………………  
3) …………………………………  
 
 
** niepotrzebne skreślić.  



11. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2).................................................................................................................................................. 
 
3).................................................................................................................................................. 
 
4).................................................................................................................................................. 
 
5).................................................................................................................................................. 
 
6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i 
ponumerowanych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 
 
.................................... dnia ........................ 
 
 
 
 

………………………………………………… 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy 

lub osoby upoważnionej) 



Załącznik Nr 3a do SIWZ  
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  O  S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W   
P O S T Ę P O W A N I U 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę wraz z 
montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW dla PGK w Sejnach Marynowo 35, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum):  
 
..................................................................................................................................................... 
  
..................................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 
 

oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego.  
 
 
................................................. dnia………………  ……………………………………………... 

(miejscowość, data)       (podpis) 
 



Załącznik Nr 3b do SIWZ  
 

O Ś W I A D C Z E N I E O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę wraz z 

montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW dla PGK w Sejnach Marynowo 35 , w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy  
 
(firmy/konsorcjum):..................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 
 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  
 
 
.................................................. dnia …………………….. 

(miejscowość data) 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 5 

UWAGA! Załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie 
internetowej wykazu wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

 ………………………………. 

pieczęć wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

 W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawę 

wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW dla PGK w Sejnach Marynowo 35 

 

 

1. oświadczam, że należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty  
w niniejszym postępowaniu wymienionymi w poniższej tabeli: 

 

l.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…   

 

………………………. 

   (miejscowość i data) 

                              ………………………………. 

podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

2. nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu,  



 

………………………. 

   (miejscowość i data) 

 

………………………………. 

podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

-należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 

 

 

      ………………………….., dnia ………………… 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

. dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW dla PGK w Sejnach Marynowo 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do specyfikacji /na żądanie Zamawiącego/ 

pieczęć oferenta 

         

 

 

Wykaz wykonanych zamówień o podobnym charakterze na zadanie: . dostawę wraz z 

montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW dla PGK w Sejnach Marynowo 35 

 

........................................... 

                                           podpis osoby upoważnionej 

L.p Nazwa zadania Lata realizacji Wartość Poświadczenie przez 

odbiorcę  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 



Załącznik Nr 4 do SIWZ  
 

                                                             UMOWA Nr …………….............................. 

     (Projekt) 

  

Zawarta w dniu ……………………..………. 2017 r. w Sejnach, pomiędzy: 

  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ul. 1 Maja 15,  

NIP: 844-235-05-40, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym  

  

przez: ………………………….. - …………………………………………….………………………………………………………. 

 

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

przy ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

NIP ……………………………………………………,  

  

Regon: ……………………………………………,  

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” działającą w oparciu o ……..  

 

………………………………………………… prowadzonego w ………., pod nr ……. reprezentowaną przez  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o 

mocy  35 kW dla PGK w Sejnach w Marynowo 35, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 



ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1 

  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW 

dla PGK w Sejnach Marynowo 35 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią i wymaganiami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz z zobowiązaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy z dnia …………………., stanowiącej 

Załącznik Nr 2 do umowy.  

  

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30.04.2019r.  od dnia podpisania umowy.  

§ 3 

Zakres i zasady wykonania usługi 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest też do ich usunięcia w terminie 3 (trzech) dni od powstania 

zniszczenia na własny koszt.  

  

2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy wewnętrzne wydane przez administrację 

budynku, wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność  za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy.  

  

3. Wykonawca powiadomi telefonicznie, o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu umowy i 

jego montażu oraz uruchomienia, osoby powołane przez Zamawiającego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, 

na co najmniej dwa dni robocze przed planowanym terminem dostawy.  

  



4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, osoby powołane w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, 

wskażą Wykonawcy dokładny termin dostarczenia przedmiotu umowy i jego montażu.  

  

5. Przedmiot umowy dostarczony będzie do miejsca jego przeznaczenia (wraz z wyładunkiem na 

wskazane przez Zamawiającego miejsce siłami Wykonawcy.  

  

6. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  

  

7. Potwierdzeniem dostawy, prawidłowego montażu, uruchomienia i odbioru przedmiotu umowy 

jest podpisany bez zastrzeżeń przez wskazanych w § 8 ust.1 umowy przedstawicieli obu Stron 

„Protokół odbioru ilościowo-jakościowego”, stanowiący Załącznik Nr 3 do umowy.  

  

8. „Protokół odbioru ilościowo-jakościowego” zostanie podpisany nie później niż w terminie 7 dni od 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy i wezwania 

Zamawiającego do odebrania przedmiotu umowy. Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę 

o terminie odbioru.  

  

9. W chwili podpisania „Protokołu odbioru ilościowo-jakościowego” Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych .  

  

10. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy z winy Zamawiającego , a uznanych na 

piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia realizacji umowy może zostać  zmieniony przez 

Strony z uwzględnieniem czasu trwania opóźnienia realizacji umowy.  

  

11. Do podpisania protokołu Zamawiający powołuje osoby wskazane w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, a 

Wykonawca osoby wskazane w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.  

  

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem należytej staranności, zasad 

bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 

obowiązujących Polskich norm, oraz przepisów prawa, na warunkach ustalonych w umowie.  



2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu zamówienia osoby, które 

posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na 

określonym stanowisku – pracy na wysokości (art. 229 § 4 kodeksu pracy), zgodnie z 

rozporządzeniem ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. 

U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)  

  

3. Wykonawca zobowiązuje się skierowań do realizacji zamówienia osoby posiadające przeszkolenie 

w zakresie BHP i przepisów p.poż., objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

posiadające prawo do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i dostarczenia niezbędnych do prawidłowego i 

starannego wykonania umowy materiałów i sprzętu, a za zgodą zamawiającego również części, które 

nie są objęte zakresem usługi wskazanej w zamówieniu.  

  

§ 5 

  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy wynosi:  

  

1) z podatkiem VAT: ……………….………………………….……...……… ….………..................................... zł  

  

(słownie złotych: ………………………………...……………………………..………………………………………………..),  

  

2) bez podatku VAT: ……………….………………………….……...…………….……… .... …………………………..zł  

  

(słownie złotych: ……...……………………………..…………………………………………………………………………..),  

  

w tym podatek VAT, według stawki ....................................................................................... %,  

  

w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w kosztorysie wraz z montażem:  



  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 

ponosi Wykonawca, w tym między innymi: koszty zakupu i montażu instalacji wraz z koniecznymi do 

wykonania zamówienia robotami budowlanymi, koszty gwarancji, koszty zakupu materiałów i innych 

urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, koszty transportu oraz wszelkie koszty 

załadunku, rozładunku, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty 

dojazdów do miejsca wykonywania dostawy oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją 

umowy, wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, zysk, narzuty, 

ewentualne opusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.  

  

3. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie do końca 

trwania umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 3 umowy.  

§ 6 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości określonej w § 5 ust. 

1 pkt 1 umowy, płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.  

  

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie „Protokół odbioru ilościowo-jakościowego”, stanowiący 

załącznik Nr 3 do umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 umowy, pod 

warunkiem przekazania Zamawiającemu dokumentacji gwarancyjnej oraz niezbędnych atestów. 

3. Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.  

  

4. Faktura VAT wystawiana będzie na w   PGK w Sejnach Spółka z o.o., NIP 844-235-05-40.  

  

5. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zwłoki 

zawinionej przez Wykonawcę, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.  

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy i warunki gwarancji 

1. Wykonawca będzie świadczył usługę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w granicach wyznaczonych przez Kodeks cywilny oraz 

ustawę Prawo budowlane z odnośnymi przepisami wykonawczymi.  



  

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania.  

  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za jakość 

wykonywanych prac oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, za wyrządzenie szkody, będącej 

normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 

umową.  

  

4. W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania dostawy albo niewykonania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do 

niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, braków lub niedokładności w zakresie wykonanej 

usługi, w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od zgłoszenia reklamacji.  

  

5. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie 

Wykonawca.  

  

6. Wszelkie uszkodzenia terenu oraz urządzeń zainstalowanych w pobliżu wykonywanej usługi, 

powstałe przy realizacji niniejszej usługi spowodowane działaniem Wykonawcy, ujawnione w okresie 

12 miesięcy od dnia podpisania „Protokołu odbioru ilościowo-jakościowego”, zostaną naprawione na 

koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowaną fotowoltaikę na okres ………………..… (minimum 36 

m-ce)* od daty wykonania usługi, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego lub, jeżeli 

producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji zgodnej z udzieloną przez producenta oraz 

zgodnie z warunkami gwarancji producenta, z zastrzeżeniem ust. 12 umowy, zaś na wykonaną 

robociznę związaną z przedmiotem zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres……….…………. 

(minimum 36 miesięcy)*.  

  

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją oraz zdarzeniami 

losowymi, w okresie udzielonej gwarancji.  

  

9. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt (łącznie z kosztami 

transportu i dojazdu) awarii, wad, bądź usterek w terminie nie dłuższym niż 24 godziny  od chwili 

zgłoszenia. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin  Wykonawca zostanie 

obciążony za każdy dzień naprawy według maksymalnej dobowej produkcji zamontowanej 

fotowoltaiki .    

  



10. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na czas naprawy sprzętu zamiennego, zgodnie z 

zapisem ust. 9, kara umowna, o której mowa w § 9 ust. 3 umowy nie ma zastosowania.  

  

11. Wszystkie reklamacje dotyczące awarii, wad, bądź usterek oraz nieterminowego lub niepełnego 

wykonania usługi Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy pod numerem  

  

telefonu …………..………………………….. oraz pisemnie na nr faksu ………………………….…………..………  

  

12. Szczegółowe warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne, dostarczone wraz z instalacją 

fotowoltaiczną. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, dotyczące gwarancji, zmieniają w tym zakresie 

mniej korzystne postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych.  

  

13. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania instalacji fotowoltaicznej przez 

Zamawiającego.  

  

14. Dopuszcza się wykonywanie czynności serwisowych przez producenta sprzętu.  

  

15. W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu poza miejscem użytkowania Wykonawca 

przed przetransportowaniem sprzętu, uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca zorganizuje transport i pokryje jego koszty.  

  

§ 8 

  

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:  

1) po stronie Zamawiającego:  

Pan Rzeiejewski Zdzisław……………   , tel.…501167993…………………………….  

Pan ………………………………………………., tel.…………………………………………………  

Pan ………………………………………………., tel.…………………………………………………  

2) po stronie Wykonawcy:  

Pan ………………………………………………., tel.…………………………………….……………  



Pan ………………………………………………., tel.…………………………………………………  

Pan ………………………………………………., tel.………………………………………………….  

  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonywanie prac objętych 

niniejszą umową. Zmiana tych osób nie będzie stanowiła zmiany warunków umowy i nie wymaga 

formy pisemnej.  

  

§ 9 

  

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z 

przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy.  

  

2. W przypadku trzykrotnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu 

umowy, w formie pisemnego „Protokołu jakościowo-ilościowego”, stanowiącego Załącznik Nr 3 do 

umowy przekazanego Wykonawcy, a także w przypadku trzykrotnego zgłoszenia zastrzeżeń do 

usunięcia awarii, wad, bądź usterek, o których mowa w § 7 ust. 4 i ust. 9 w formie pisemnej, zgodnie 

z § 7 ust. 11, Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określonego w umowie w § 5 ust. 1 pkt 1, niezależnie od kary umownej za każdy dzień zwłoki o której 

mowa w ust. 3.  

  

3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu realizacji umowy określonego w § 2 lub 

terminu o którym mowa w § 7 ust. 4 i ust. 9 umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT określonego w § 

5 ust.1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki.  

  

4. Jeżeli zwłoka w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 umowy 

przekroczy 3 dni, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni od wystąpienia zwłoki, odstąpić w trybie 

natychmiastowym od zawartej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w 

wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy.  

  

5. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do 

wysokości poniesionej szkody.  



  

6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć  wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie powstałe z jego winy w czasie wykonywania umowy.  

  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 

Wykonawcy należności, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.  

  

8. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin. Wykonawca zostanie obciążony za 

każdy dzień naprawy według stawki maksymalnej dobowej produkcji zamontowanej fotowoltaiki .    

  

                                                                     § 10 

 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy  

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania 

przez drugą Stronę istotnych warunków umowy lub od umowy odstąpić w przypadkach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym w terminie 30 dnia od dnia powzięcia informacji o 

niedotrzymaniu przez drugą stronę istotnych warunków umowy. Przepis § 9 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

  

2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.  

  

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy niezależnie od przypadków przewidzianych w 

Kodeksie cywilnym, w następujących przypadkach:  

1)   złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego 

albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru – w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 

o tej okoliczności,  

2)   w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w 

przypadku nieotrzymania środków koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego 

stopnia. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tej 

okoliczności. Przepis § 9 ust. 1 nie ma zastosowania.  



  

5. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. Przepis § 9 ust. 1 nie ma zastosowania.  

  

6. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez 

zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.  

  

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej.  

  

2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może 

niezwłocznie odstąpić od umowy. Postanowienia § 9 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio.  

  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewiduje możliwość istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory 

Wykonawcy w zakresie:  

1)   przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy i  terminu realizacji umowy, z powodu 

okoliczności, które nie były znane w dacie zawarcia umowy, w tym konieczności wykonania robót 

zamiennych lub dodatkowych, 

2)   zmiany wysokości stawki podatku VAT i związanej z tym ceny brutto,  

3)   zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, za uprzednią zgodą 

zamawiającego,  

4) warunków płatności.  

  

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy, 

informacji uzyskanych od Zamawiającego lub jednostki organizacyjnej, na terenie której realizowany 

będzie przedmiot umowy lub w związku z wykonywanym przedmiotem umowy. Wszelkie dokumenty 

będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy, po 

wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

  



5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór 

będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

  

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:  

  

1) Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

  

2) Załącznik Nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia………………………...2019 r.;  

  

3) Załącznik Nr 3 - Protokół odbioru jakościowo-ilościowego.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       WYKONAWCA 

 

 


