
 
 
I.Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu 
Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród woj. Lubelskie 
 
II.Tryb udzielenia zamówienia. 
 
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego.  
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na 
podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach własnego budżetu 
szkoły.  
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej oraz elektronicznej. 
4. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. 
- Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu 
do 
składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w 
stosunku do Zamawiającego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 
minimum 37.72 kWp na dachach obiektów szkolnych podłączonej pod jedno przyłącze. 
W ramach budowy wykonane zostaną takie działania jak: 
a) System montażowy na dachu dla instalacji fotowoltaicznej, 
b) Montaż maksymalnie 82 szt. paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 460 Wp, 
c) Montaż 2 szt. falowników dostosowanych do mocy instalacji, 
d) Montaż rozdzielnic DC i AC (zabezpieczenia przeciwprzepięciowe) do instalacji, 
e) Okablowanie, konektory, akcesoria uzupełniające do instalacji, 
f) System monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną: 
• Instalacja objęta monitoringiem on-line w zakresie ilości wyprodukowanej energii oraz 
wizualizacji pracy instalacji. 
• Analiza pracy systemu, która poprzez dedykowany program lub odpowiednią stronę 
internetową dostarczy użytkownikowi informacji na temat: 
− ilości wyprodukowanej energii w danym okresie, 
− danych historycznych dotyczących produkcji energii, 
− wykrytych wad i usterek, 
− elektrycznych parametrów pracy systemu tj. generowane napięcie, generowany prąd, 
generowana moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych: 
 

Dane techniczne Parametr wymagany 

Moc jednostkowa panela Minimum 460 Wp 

Sprawność paneli nie mniejsza iż 20,8% 

Typ ogniw  Monokrystaliczne 

Technologia ogniw Half-cut  Half-cut 

Moduły w technologii MWT 

Gwarancja liniowa po 30 latach  nie mniej niż 84% 

Zgodność z normami: 

EN 61215-1;2016;  

EN 61215-1-1;2016; 

EN 61215-2;2017; 

EN 61730-1;2018; 

EN 61730-2;2018; 

Wartość bezwzględna temperaturowego 
nie większa niż 0,37%/°C 

współczynnika mocy [Pmax] 

Tolerancja mocy 0~+5 0~+5 

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej nie gorszy niż IP 65 

Rama Anodowany stop aluminium 

Klasa modułu  A  

Szkło z powłoką antyrefleksyjną Tak 

Wytrzymałość mechaniczna Nie mniejsza niż 5400Pa 

Autoryzacja producenta na montaż 
Tak 

modułów 

Data produkcji modułów 
Na dzień montażu nie starsze niż 1 rok 

potwierdzone oświadczeniem producenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Parametry techniczne falowników: 
 

Dane techniczne Parametr wymagany 

Typ  Beztransformatorowy 

Maks. napięcie wejściowe   Minimum 1000V 

Napięcie rozruchowe Minimum 180 

Sprawność  Powyżej 98,5% 

Sprawność UE  Powyżej 98,0% 

Stopień ochrony Nie gorszy niż IP 65 

Współczynnik zawartości harmonicznych  Poniżej 1,5% 

Zabezpieczenie przed odwrotną 
Tak 

polaryzacją prądu stałego DC 

Ochronniki przeciwprzepięciowe  Tak 

Monitorowanie sieci Tak Tak 

Ochrona temperatury Tak Tak 

Złącze RS485 Tak Tak 

Certyfikaty IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 

Normy 

G98 or G99, EN 50549-1, 

VDE-AR-N4105, IEC 62116, 

IEC 61727 

Komunikacja  RS485, Wi-Fi, GPRS 

 
Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania 
charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. 
 
Instalacja fotowoltaiczna winna spełniać następujące parametry: 
 
1) Zdolność wytarzania energii elektrycznej (na koniec realizacji inwestycji): minimum 0,0330 
MWe. 
2) Produkcja energii elektrycznej (na koniec 12 miesiąca od daty wystawienia faktury końcowej 
wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego): minimum 33,0 
MWhe/rok. 
3) Łączna moc instalacji fotowoltaicznej nie może być niższa niż 37,72 kWp. 
4) Łączna moc instalacji nie może być wyższa niż 37,73 kWp z dodatnią tolerancją mocy jednego 
panela. 
Zamawiający dopuszcza zwiększenie ogólnej mocy instalacji o moc jednostkową pojedynczego 
zastosowanego panela. 
 
Szczegóły techniczne dotyczące umiejscowienia instalacji: 
− umiejscowienie na dachu dwuspadowym 
− kąt nachylenia połaci około 10 stopni w kierunku południowym, 
− rodzaj pokrycia dachu – blacha trapezowa, 
− odległość instalacji od skrzynki elektrycznej – około 50 mb, 
− preferowana zabudowa dachu od połaci oznaczonej na rysunku symbolem P1 (rysunki dachu na 
końcu zapytania). 



2. Przedmiar robót załączony do zapytania ofertowego ma charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu ofertowego dostosowanego do zaproponowanej 
mocy instalacji fotowoltaicznej. 
3. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilość robót do wielkości według własnych 
obliczeń na podstawie zaproponowanego rozwiązania i mocy instalacji fotowoltaicznej z 
uwzględnieniem 
przedmiotu zamówienia. 
4. Prace obejmują roboty ogólnobudowlane, instalacyjne. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z własnych materiałów. Materiały dostarczone 
przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
6. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, obmiarze występują: nazwy konkretnego producenta, 
nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie 
przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod 
względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu 
zamówienia wskazano jakichkolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że 
wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, 
użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu 
zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, 
eksploatacyjnych i użytkowych. 
7. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania 
rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, 
instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. 
W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 
9. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na instalację fotowoltaiczną w 
następującym 
wymiarze: 
• gwarancja na system montażowy – min. 10 lat, 
• gwarancja na moduły fotowoltaiczne (produkt) – min. 12 lat, 
• gwarancja na liniowy spadek mocy – min. 30 lat, po tym czasie moc modułu nie może wynosić 
mniej niż 84% mocy początkowej, 
• gwarancja na falowniki – min. 10 lat. 
• gwarancję na wykonanie usługi montażu – min 8 lat 
10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 
11. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczonych 
do tego miejscach wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 
12. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz 
zawrzeć w łącznej wartości oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich 
wykonania. 
13. Wykonawca właściwie oznakuje i zabezpieczy teren prac. 
14. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 
prowadzonych robót, a także prowadzi działania zapewniające ochronę pracowników i osób 
znajdujących się w obrębie wykonywanych prac w zakresie funkcjonowania w sytuacji epidemii 
chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19 
15. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich 
do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień. 
 
 



IV. Obowiązki Wykonawcy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do: 
a) Wykonawca wykona wszelkie inne czynności, które nie obciążają Zamawiającego, a są 
niezbędne do należytego zrealizowania instalacji fotowoltaicznej zgodnie z Prawem Budowlanym, 
Prawem Energetycznym oraz obowiązującymi przepisami innych aktów prawa tj. m.in. 
uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgłoszenie do 
organów miejscowej Straży 
Pożarnej uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. 
b) Wykonawca uzyska na własny koszt, a w razie potrzeby w imieniu Zamawiającego, wszelkie 
niezbędne pozwolenia, zgody, uzgodnienia, niezbędne do właściwego i terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy oraz uruchomienia instalacji, włączając w to przykładowo te wymagane do 
podłączenia instalacji 
fotowoltaicznej do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej w celu wprowadzania do tej sieci 
energii elektrycznej, o ile co innego nie wskaże na piśmie Zamawiający. W uzasadnionych 
przypadkach Wykonawca otrzyma właściwe pełnomocnictwo od Zamawiającego, którego 
proponowaną treść przygotuje do akceptacji przez Zamawiającego. 
c) Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, 
Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności związanych z 
przeprowadzeniem Robót Przyłączeniowych, które będą konieczne do podłączenia instalacji 
fotowoltaicznej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz umożliwią wprowadzenie do niej 
energii m.in. dokonanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do OSD. 
 
V. Termin i miejsce realizacji zamówienia. 
 
1. Termin realizacji zamówienia: wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od daty 
podpisania umowy (o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą). 
2. Miejsce realizacji zamówienia: na dachu budynku internatu przy ZSCKR im.W.Witosa 
w miejscowości Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród, woj. lubelskie. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: 
nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Oferenci 
zobowiązani są złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 
Zamawiającym. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia poprzez zapewnienie właściwego, 
uprawnionego i wykwalifikowanego personelu. 
3. Oferenci składający oferty zobligowani są do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w 
wykonywaniu instalacji fotowoltaicznej objętej niniejszym zapytaniem ofertowym. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, 
udokumentowali wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 



jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, min. 4 instalacji 
fotowoltaicznych o mocy minimum 35 kWp każda. 
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz 
wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru). 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia 
posiadali ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł, które będzie 
utrzymywane przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
Celem potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawcy muszą przedłożyć opłaconą polisę 
wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem 
zamówienia, na kwotę wskazaną powyżej, na cały okres realizacji inwestycji. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
drogą elektroniczną (e-mailem) lub drogą pisemną 
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
3. Wskazaną osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marian 
Dołomisiewicz  
 
VIII. Termin związania ofertą 
 
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od dnia następnego po zakończeniu 
terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania w każdej chwili bez podania 
przyczyn. 
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wykonawca składa ofertę: 
a) formularz ofertowy 
b) kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych, 
c) polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 
200 000,00 zł, 
d) dokument potwierdzający opłacenie polisy ubezpieczenia OC, 
e) oświadczenie producenta modułów fotowoltaicznych o dacie ich produkcji, 
f) specyfikacje techniczne np. karty katalogowe dot. modułów fotowoltaicznych oraz falowników. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, 
oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 
 



X. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4. Oferta oraz załączniki z pkt. IX lit. a - c wymagają podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez 
osoby do tego 
upoważnione.  
5. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego tj.: 
• elektronicznie na adres Zamawiającego tj.: email: zsarozaniec@op.pl  
• osobiście, listownie na adres Zamawiającego tj.: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu 
Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród, woj. lubelskie 
2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2021r o godzinie 10.00. 
Uwaga: Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1. Cena oferty to cena brutto. 
2. W odniesieniu do Oferenta mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, który nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów 
i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, przy ocenie 
(obliczeniu punktacji) ofert do ceny jego oferty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany 
zostanie na 
podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt): 
 
Kryteria oceny ofert 

Kryteria oceny ofert 

Informacja o wagach punktowych oraz procentowych przypisanych do poszczególnych 

  kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji 

  

Cena brutto w PLN: waga: 40%( 40 pkt.) 

Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez 

Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną 

w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie obliczana 

na podstawie następującego wzoru: 

KC = (Cn/Co)*40 

gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie 



Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN” 

Gwarancja na system montażowy waga: 5% (5 
pkt.) 

Gwarancja na system montażowy (w latach). 

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium - „Gwarancja na 

system montażowy” to 5 pkt. (waga 5%). 

  

Maksymalną punktację otrzyma oferta, w której wskazana została gwarancja na 

system montażowy 10 lat i więcej. Punkty w kryterium, poszczególnym badanym 

ofertom będą przyznawane według następującej zależności: 

  

• Poniżej 10 lat – oferta odrzucona 

• 10 lat i więcej – 5 pkt. 

Gwarancja na moduły fotowoltaiczne – liniowy 
spadek mocy waga: 20% (20 pkt.) 

Gwarancja na moduły fotowoltaiczne – liniowy spadek mocy (w latach). 

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium - „Gwarancja na 

moduły fotowoltaiczne – liniowy spadek mocy” to 20 pkt. (waga 20%). 

  

Maksymalną punktację otrzyma oferta, w której wskazana została gwarancja na 

moduły fotowoltaiczne - liniowy spadek mocy maksymalnie do 84%, 30 lat i więcej. 

Punkty w kryterium, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według 

następującej zależności: 

• mniej niż 30lat – oferta odrzucona 

 

• 30 lat i więcej – 20 pkt. 

Gwarancja na falowniki  waga: 10%                (10 
pkt.) 

Gwarancja na falowniki (w latach). 

  

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium - „Gwarancja na 

falowniki” to 10 pkt. (waga 10%). 

  

Maksymalną punktację otrzyma oferta, w której wskazana została gwarancja na 

falowniki, 10 lat i więcej. Punkty w kryterium, poszczególnym badanym ofertom 

będą przyznawane według następującej zależności: 

• mniej niż 10 lat – oferta odrzucona, 

• 10 lat i więcej – 10 pkt. 

 

 

Technologia bezołowiowa modułów 
fotowoltaicznych waga: 10% (10 pkt.) 

Technologia bezołowiowa w modułach fotowoltaicznych. 

  

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium - „Technologia 

bezołowiowa w modułach fotowoltaicznych” to 10 pkt. (waga 10%). 

  

Maksymalną punktację otrzyma oferta, w której wskazane zostało zastosowanie 

technologii bezołowiowej - zaoferowane moduły fotowoltaiczne posiadają 

miedzianą warstwę przewodzącą na tylnej stronie ogniwa, dzięki czemu 

pozbawione są busbarów zawierających ołów. Punkty w kryterium, poszczególnym 



badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności: 

• zaoferowane moduły nie są wykonane w technologii bezołowiowej – 0 pkt. 

• zaoferowane moduły są wykonane w technologii bezołowiowej – 10 pkt. 

Gwarancja na wykonanie usługi montażu waga: 
15% (15 pkt.) 

Gwarancja na wykonanie usługi montażu 

  

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium - „Gwarancja na 

 wykonanie usługi montażu” to 15 pkt. (waga 15%). 

  

Maksymalną punktację otrzyma oferta, w której wskazana została gwarancja na 

wykonanie usługi montażu 8 lat i więcej. Punkty w kryterium, poszczególnym badanym  

ofertom będą przyznawane według następującej zależności: 

  

• mniej niż 8 lat – oferta odrzucona, 

• od 8 lat do 9 lat (włącznie) – 0 pkt. 

• 10 lat i więcej – 15 pkt. 

 
 
2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najlepszą gwarancją. 
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
  
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane w formie mailowej do 
Wykonawcy. 
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy w 
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z 
Zamawiającym, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 
XV. Określenie warunków zmian umowy zwartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 
umowy. 
 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: 
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania 
zamówienia przez Oferenta; 
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych 
działaniem 
lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy; 
c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co 
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się 



zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, 
a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań; 
d) gdy nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych; 
e) gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością 
wprowadzenia zmian do zawartej Umowy; 
f) gdy wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny 
sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje 
jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony; 
g) gdy nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy; 
h) gdy nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 
przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w 
lepszy sposób zabezpieczy cele projektu; 
i) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od 
Wykonawcy lub Zamawiającego nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym 
terminie. 
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej 
umowy 
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. 
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych teleadresowych, 
b) danych rejestrowych, 
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 
 
XVI. Koszty udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 

 

 


