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Ogłoszenie

Numer

2021-17051-43377

Id

43377

Powstaje w kontekście projektu

RPLB.03.01.00-08-0092/19 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowościach: łupice i Stare Strącze

Tytuł

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze.

Zamówienia uzupełniające

Nie są przewidywane.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki 
takiej zmiany. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w Umowie i określa ich warunki: 
2.1 Wprowadzenie do przedmiotu Umowy (zamówienia) i do dokumentacji projektowej zmian, o których 
mowa w art. 36a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, nr 156 poz. 
1118 z późn. zm). 
Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie 
wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie 
niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu Umowy 
i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne/zaniechane niezbędne do wykonania, nie 
nastąpi zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu rozliczenia ryczałtowego. Wynikłe roboty 
zamienne/zaniechane Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  Umowie. 
2.2 Zawieszenie  terminu  realizacji  zamówienia,  przedłużenia  terminu  realizacji zamówienia, określonego 
w § 3 Umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy wydania przez organy 
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę – termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie 



Wygenerowano: 2021-04-16 13:57 Strona 2 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare…

dłużej niż okres trwania tych okoliczności. 
           W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny 

okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia. Zawieszenie zostaje 
zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności musi 
być potwierdzony pisemnie przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
2.3 W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) 
mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej Umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część 
robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto 
pozostanie bez zmian. 
3.    Strony dopuszczają wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w art.15r. ustawy 
z dnia 31 marca 2020r., poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w ustawie.
4.   Strony dopuszczają wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. (zatwierdzonych w 
dniu 21 grudnia 2020r.).
5.   Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, a zostaną  dokonane 
poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy: 
- zmiana konta bankowego Wykonawcy, 
- zmiana adresu Wykonawcy. 
6.    Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-16
1. TOM I _IDW
2. TOM II_UMOWA
3. TOM III_ OPZ
4. STWIOR
5. Stół- Łupice
6. Opis tech. Łupice
7. Przedmiar- Łupice
8. Rys-E-1 Łupice
9. Rys E-2 Łupice
10. Karta katalogowa falownika
11. Strona tytułowa Łupice
12. Stół- Stare Strącze
13. Karta katalogowa licznika
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14. Opis techniczny- Stare Strącze
15. Przedmiar - Stare Strącze
16. Karta kat. penelu fotowolt.
17. Rys.- E-1 Stare Strącze
18. Rys. E-2 Stare Strącze
19. Strona tytułowa- Stare Strącze

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-16

Data ostatniej zmiany

2021-04-16

Termin składania ofert

2021-05-04 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.     
Henryka Pobożnego 11
67-410 Sława
NIP: 4970079636

Osoby do kontaktu

Jacek  Mazur
tel.: 68 3500053
e-mail: j.mazur@zwik.slawa.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
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NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, tj. budowa 2 instalacji 
fotowoltaicznych na terenie obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. na terenie 
Gminy Sława o łącznej mocy 60,00 kW, w tym:
• wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 36,0 kWp, w m. Łupice dz. 245/3 
gm. Sława – SUW Łupice,
• wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 24,0 kWp, w m. Stare Strącze dz. 
434/8 gm. Sława – SUW Stare Strącze.
Wykonanie, dla powyższych instalacji, systemu monitorowania i zarządzania energią (w tym 
inteligentny system oparty na technologii TIK).

Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule wybuduj na podstawie dokumentacji budowlanej 
osobno dla każdego z obiektów. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. 
zm.) nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w TOM-ie III niniejszej SIWZ 
Kategoria ogłoszenia 

Okres gwarancji

60 miesięcy

Kody CPV

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubuskie

Powiat

wschowski

Gmina

Sława

Miejscowość

Łupice

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubuskie

Powiat

wschowski

Gmina

Sława

Miejscowość

Stare Strącze

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-05-11

Koniec realizacji

2021-08-09

Opis

Termin wykonania - 90 dni od dnia podpisania umowy. Podane poniżej terminy są przykładowymi w 
zależności od dnia podpisania umowy.

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków działu w 
postępowaniu.
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie):
1.1 Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia:    
W szczególności Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 
najmniej dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy co najmniej 34 kWp.   
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz 
wykonanych instalacji fotowoltaicznych oraz dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie powyższych 
robót, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty, skutkuje 
nieuznaniem danej roboty za należycie wykonaną.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać jeden z 
Wykonawców lub dwóch  Wykonawców występujących wspólnie (tzn. każdy z nich powinien wykazać 
się doświadczeniem w wykonaniu  jednej instalacji fotowoltaicznej o  mocy co najmniej 34 kWp).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Warunki podmiotowe Wykonawców:
Zamawiający wymaga by ofertę podpisała osoba do tego upoważniona.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć kopię 
odpisu z właściwego rejestru albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji 
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i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie jedyne kryterium – 
cenę.

���Cena (C)�                                   –   100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-16 - data opublikowania

-> 2021-05-04 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia



Wygenerowano: 2021-04-16 13:57 Strona 8 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare…

-> 2021-05-11 - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest 
budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, tj. budowa 2 instalacji fotowo...

-> 2021-08-09 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest 
budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, tj. budowa 2 instalacji fotowo... 


