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Ogłoszenie nr 510158954-N-2020 z dnia 25-08-2020 r.

Gmina Szczuczyn: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w
Gminie Szczuczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 568467-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23,
19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl,
faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej (url): http://www.um.szczuczyn.pl/,
www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI.271.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej: a) Publiczne Gimnazjum im. St. Antoniego Szczuki w Szczuczynie, ul.
Plac 1000-lecia 14 – moc min. 39,96 kWp (obecnie po przekształceniu Szkoła Podstawowa); b)

Ś
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Oczyszczalnia Ścieków w Szczuczynie, ul. Łąkowa – moc min. 39,96 kWp; c) Stacja
Uzdatnienia Wody w miejscowości Niedźwiadna – o mocy min. 34,78 kWp; d) Stacja
Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka – o mocy min. 29,60 kWp e) Szkoła Podstawowa w
Szczuczynie, ul. Kilińskiego 39 – o mocy min. 19,24 kWp; f) Szkoła Podstawowa w
Niedźwiadnej – o mocy min. 39,96 kWp. 1.2. Zakres planowanych prac obejmuje: a) Dostawa i
montaż obliczonej oraz zaprojektowanej dla uwarunkowań terenu lub obiektu, systemowej
konstrukcji ze stali w powłoce galwanicznej, wolnostojącej dwupodporowej wbijanej w grunt w
przypadku instalacji na gruncie oraz dachowej przystosowanej dla danego pokrycia dachowego.
b) Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych – zgodnie z załączoną
dokumentacją. c) Dostawa i montaż inwertera fotowoltaicznego w optymalnym miejscu,
uzgodnionym z Inwestorem – zgodnie z załączoną dokumentacją. d) Dostawa i montaż
optymalizatorów mocy – w ilości zgodnej z ilością modułów. e) Podłączenie strony DC do
inwertera fotowoltaicznego i przeprowadzenie odpowiednich pomiarów elektrycznych stringów,
w tym przekazanie dokumentów pomiarowych. f) Podłączenie strony AC do istniejącej
rozdzielni w obiekcie, na którego potrzeby zbudowano instalację fotowoltaiczną. g) Dokonanie
rozruchu instalacji wraz z odpowiednim przeszkoleniem użytkownika, przekazaniem
użytkownikom instrukcji obsługi w języku POLSKIM. h) Jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskanie w
imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zgłoszeń
dotyczących zainstalowanego zestawu fotowoltaicznego, biorąc pod uwagę również zapisy art.
29 pkt 2 ppkt 16 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019.1186 z późn zm.) – dotyczy uzgodnień
warunków p.poż. i) Przekazanie uzupełnionej i skompletowanej dokumentacji oraz jej złożenie
w imieniu Zamawiającego do PGE Dystrybucja S.A. w Łomży, zgodnie z wytycznymi
zawartymi na stronie dostawcy energii. j) Przedłożenie odpowiednich wyliczeń celem
udokumentowania efektu ekologicznego, a tym samym zapewnienie stałego monitoringu jego
pomiarów, celem bieżącego nadzoru i pracy instalacji. k) Przedstawienie w formie tabelarycznej
wyliczenia rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w tonach równoważnika CO2 oraz
szacunkowa ilość energii elektrycznej produkowanej przez nowo wybudowane instalacje. l)
Sporządzenie szczegółowego wykazu zastosowanych i wbudowanych urządzeń wraz z kartami
gwarancyjnymi producenta, certyfikatami, atestami, dokumentacją techniczną powykonawczą. ł)
Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną
wskazującą usytuowanie elementów instalacji w przypadku posadowienia ich na ziemi oraz
wszelkich mediów znajdujących się w ziemi. 1.3. Zamawiający w załączeniu do niniejszego
SIWZ zamieszcza projekty wykonawcze instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych
obiektów, stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1.4. W okresie gwarancji
montażowej (rękojmi), Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy i serwisy gwarancyjne
zgodnie z zaleceniami producenta, które skalkuluje w cenie przedstawianej oferty, wszelkie
szczegóły zawarto w załączniku nr 5 stanowiącym wzór umowy. 1.5. Reakcja na zgłoszenie wad
i usterek dostarczonych urządzeń lub wykonanych prac nastąpi niezwłocznie jednak nie dłużej
niż w okresie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. 1.6. Usunięcie zgłoszonych wad lub
usterek urządzeń lub wykonanych prac ma nastąpić nie później niż w okresie 5 dni roboczych od
dnia w którym otrzymano zgłoszenie, w zakres serwisu wchodzi: dojazd na miejsce naprawy,
naprawa uszkodzonego sprzętu lub wymiana na nowe urządzenie, czy też przekazanie urządzenia
zastępczego. 1.7. Zamawiający wymaga maksymalnego poziomu bezpieczeństwa systemu PV
poprzez zastosowanie funkcji zredukowania napięcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego
napięcia po wyłączeniu zasilania prądem zmiennym lub wyłączeniu falownika. System redukcji
napięcia ogniw fotowoltaicznych do poziomu napięcia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC
dla pojedynczego łańcucha paneli fotowoltaicznych, zapewnia bezpieczeństwo instalatorów, ekip
ratowniczym (strażacy), służbom utrzymania a także użytkownikom. Funkcja redukcji napięcia
ogniw fotowoltaicznych musi zapewnić spełnienie norm IEC 60947 (lub równoważnej) jako
element odłączający pomiędzy falownikiem fotowoltaicznym, a generatorem fotowoltaicznym
oraz z normą VDE-AR-E 2100-712 (lub równoważną) w przypadku pożaru lub konserwacji. 1.8.
Zamawiający wymaga, aby system dawał możliwość monitoringu falowników i jego
parametrów: moc chwilowa / produkcja dzienna, miesięczna, roczna, parametry sieciowe takie
jak napięcie i częstotliwość. Ponadto w zakresie monitoringu Zamawiający wymaga, aby każda
instalacja posiadała kilka poziomów dostępowych do monitoringu: - Zarządcy obiektu na której
zainstalowana jest instalacją fotowoltaiczna; - poziom nadrzędny (właściciel kilku instalacji); -
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poziom instalatorski; - poziom obserwatora bez możliwości ingerencji w konto (tylko do
odczytu). Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, bezpłatny dostęp do platformy
monitorowania w czasie rzeczywistym. Dostęp musi być możliwy z dowolnego komputera lub
urządzenia mobilnego mającego dostęp do sieci internetowej. W przypadku umieszczenia
inwertera w miejscu gdzie brak jest dostępu bezprzewodowego do internetu w obiekcie, należy
przystosować inwerter do odbioru GSM. 1.9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, czy
załączonej dokumentacji znajdują się jakiekolwiek odniesienia do określonego wyrobu, źródła
znaków towarowych, patentów czy pochodzenia – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki
opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-
eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w dokumentacji wykonawczej. Ilekroć
Zamawiający powołuje się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia,
przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. 1.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres
robót/prac do wykonania zawierają poszczególne załączniki do SIWZ: wzór umowy,
dokumentacja wykonawcza, przedmiar robót, warunki wykonania i odbioru robót.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0

Dodatkowe kody CPV: 09332000-5, 45000000-7, 31712321-9, 45223810-7, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 809143.75 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak

Nazwa wykonawcy: "INSBUD" Sylwia Olszewska 
Email wykonawcy: insbudlomza@gmail.com 
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Adres pocztowy: Giełczyn, ul. Bielna 6g 
Kod pocztowy: 18-400 
Miejscowość: Łomża 
Kraj/woj.: podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: INSTAL-GROT Tomasz Kupidłowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Boguszyce 5 
Kod pocztowy: 18-400 
Miejscowość: Łomża 
Kraj/woj.: podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 753129.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 753129.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1524199.66 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
Informacja o odrzuceniu ofert. Oferta nr 11 - Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z
o.o., ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy
Pzp (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), opierając się na wyciągu bankowym, stwierdzono, iż
wadium wpłacone przez ww. firmę zostało zaksięgowane (uznane) na rachunku Zamawiającego
w dniu 07.08.2020r. o godzinie 11:43, zaś termin składania ofert upłynął dnia 07.08.2020 o
godzinie 10:00 i to do tego czasu wadium musiało być zaksięgowane (uznane) na rachunku
Zamawiającego. Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z przywołanym aktem prawnym
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Taki przypadek wniesienia
kwoty wadium po terminie składania ofert, jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało
wniesione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
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Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Nie dotyczy.


