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Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 26-09-2017 do godziny 12:00 

Nazwa zamawiającego 

"ROKO" RiR Kowalscy Spółka Jawna  

Numer ogłoszenia 

1/2017 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę można składać wyłączne w formie elektronicznej w formie zeskanowanych dokumentów, które 

należy przesłać na adres e-mail. kowalski@roko.com.pl.W polu tytuł wiadomości należy podać 

„Budowa instalacji fotowoltaicznych w Dobrej, Mrzeżynie i Pogorzelicy” – Nie otwierać przed 

(26.09.2017r. godzina 12:30). Zamawiający wymaga dosłania oryginału oferty pocztą lub za 

pośrednictwem firmy kurierskiej, przy czym data nadania nie może być późniejsza niż termin składania 

ofert. Na opakowaniu należy zamieścić dopisek „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Dobrej, 

Mrzeżynie i Pogorzelicy”. Oferta powinna być przygotowana w formie skanu w formacie PDF i 

odpowiadać co do treści oryginałowi wysłanemu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Na 

Oryginał oferty należy przesłać na adres:  

"ROKO" RiR Kowalscy Spółka Jawna,  

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty zostały zamieszczony w zapytaniu 

ofertowym 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

kowalski@roko.com.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Robert Kowalski 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Robert Kowalski, tel. 601 780 049 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Roboty budowlane 

Podkategoria ogłoszenia 

mailto:kowalski@roko.com.pl
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Dostawy 

Roboty budowlane 

Miejsce realizacji zamówienia 

Miejsce realizacji 2 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 78 kWp: Mrzeżyno 
(Województwo Zachodniopomorskie, gmina Trzebiatów), ul. Wojska Polskiego 22,23,24 i 25, nr 
działek: 358/6 i 358/14. 

Miejsce realizacji instalacji fotowoltaicznej o łącznej moc nie mniej niż 39 kWp i nie większej niż 39,99 
kWp: Pogorzelica, ul. Morska 2, nr działek: 264, 266 i 51/17 

Miejsce realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 39,78 kWp i nie większej niż 39,99 
kWp: Dobra, ul. Szczecińska 1i, nr działki: 360/7. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia wykonanie 4 instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentacją techniczną oraz 
przyłączenie ich do sieci wewnętrznych budynków oraz podłączenie ich do sieci elektroenergetycznej.  

Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 4 instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentacją 

techniczną, w tym: 

 2 instalacji fotowoltaicznych (dwie mikroinstalacje) o łącznej mocy nie mniejszej niż 

78 kWp, z zastrzeżeniem, iż moc żadnej z instalacji nie może być wyższa niż 39,9 

kWp. Instalacje mają zostać zainstalowane na dachach istniejących obiektów.  

 1 instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacja) o łącznej moc nie mniej niż 39 kWp i nie 

większej niż 39,99 kWp. Instalacja ma zostać zainstalowana na dachu istniejących 

obiektów wchodzących w skład ośrodka wypoczynkowego w Pogorzelicy.  

 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 39,78 kWp i nie większej niż 

39,99 kWp. Instalacja ma zostać zainstalowana na dachu istniejącej hali 

magazynowej w Dobrej.  

 

Każda z w/w instalacji fotowoltaicznych musi składać się minimalnie z: 

 modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych lub monokrystalicznych 

 falownika/falowników 

 konstrukcji montażowej/konstrukcji montażowych 

 okablowania, konektorów, akcesoriów uzupełniających  

 podrozdzielnia DC i AC  

 ochrony przepięciowej 

 Instalacji wyrównawczej 

 optymalizerów mocy 

 systemu monitorowania pracy instalacji PV 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w zapytaniu ofertowym. 

Kod CPV 

09331200-0 
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Pełen wykaz kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia został zamieszczony w zapytaniu 

ofertowym. 

Nazwa kodu CPV 

Słoneczne moduły fotoelektryczne  

Harmonogram realizacji zamówienia 

1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 75 dnia 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie dłuższy niż termin wynikający z oferty wybranej przez 
Zamawiającego. Za zrealizowany przedmiot umowy uważa się podpasanie  przez strony protokołu 
odbioru robót, bez usterek które wykluczają działanie instalacji. 

Załączniki 

1. Zapytanie ofertowe 
2. Załącznik nr 1 Poglądowy rzut nieruchomości Mrzeżyno 
3. Załącznik nr 2 Poglądowy rzut nieruchomości Pogorzelica 
4. Załącznik nr 3 Poglądowy rzut nieruchomości Dobra 
5. Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 
6. Załącznik nr 5 Oświadczenia  
7. Załącznik nr 6 Wykaz osób 
8. Załącznik nr 7 Wzór umowyf 

 

Pytania i wyjaśnienia 

Wszelkie zapytania należy kierować drogą e-mail na adres: kowalski@roko.com.pl. Odpowiedzi 

zostaną udzielone drogą e-mail i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.roko.com.pl 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Szczegółowe 

informacje zostały zawarte w zapytaniu ofertowym. 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Szczegółowe 

informacje zostały zawarte w zapytaniu ofertowym. 

Potencjał techniczny 

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

1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje 

przynajmniej: 

a) 1 osobą, która będzie nadzorować wykonanie zamówienia, posiadającą ważny certyfikat 

potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii zgodnie z art. 

136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii  z dnia 20 lutego 2015r.(Dz. U. poz. 

478) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

mailto:kowalski@roko.com.pl
http://www.roko.com.pl/
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b) 1 osobą, która będzie uczestniczyć wykonaniu zamówienia posiadającą ważne 

uprawnienia elektryczne E i D.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej rzetelne i terminowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

Dodatkowe warunki 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych 

zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych. 

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, możliwa będzie wyłącznie 

po wyrażeniu zgody od lub po zawarciu aneksu do umowy w tym zakresie z Zamawiającym w 

następujących przypadkach: 

2. Wstrzymania robót na mocy decyzji uprawnionych organów do wstrzymania lub przerwania 

robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, co uniemożliwia 

terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; Wydłużenie terminu może nastąpić o 

okres wynikający z decyzji organów.  

3. Wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, 

niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego 

wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa. 

4. Inne nieprzewidziane przez strony zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, w tym 

m.in.: 

a) kolizje ziemne 

b) anomalie w warunkach  atmosferycznych ( ulewne deszcze, opady gradu,  silne wiatry 

itp.) potwierdzone danymi z  najbliższej  stacji meteorologicznej IMGW 

c) awarie sieci energetycznej związane z tymi zdarzeniami określonymi w ppkt. b) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

postępowania, o ile sposób prowadzenia postępowania może naruszać zasady konkurencyjności, 

przepisy obowiązującego prawa lub zasady i wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub odmowy podpisania umowy o 

dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Do oferty należy dołączyć dokumenty wg następującej kolejności: 
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1. Karty katalogowe oferowanych rozwiązań dla każdej z instalacji fotowoltaicznych osobno. 

2. Projekty koncepcyjne każdej z instalacji PV objętej zakresem przedmiotu zamówienia 

zawierającymi prognozowane dane dotyczące ilości wytwarzanej energii elektrycznej w 

okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania każdej z instalacji fotowoltaicznych.Projekt 

koncepcyjny każdej z instalacji PV musi potwierdzać ilość wytworzonej energii elektrycznej w 

okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania każdej z instalacji fotowoltaicznych. Ilość ta 

musi pokrywać się z ilością zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 4. 

3. Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego. 

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składki. 

5. Wykaz osób o zgodnie z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego. 

6. Kserokopie uprawnień osób biorących udział w wykonaniu zamówienia  

Szczegółowy wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty jak również opis sposobu 

przygotowania oferty został zamieszczony w zapytaniu ofertowym. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryterium 1: Cena całkowita (CC) realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniająca 23% podatek 

VAT – waga: 70% 

Kryterium „Cena całkowita”(CC) będzie punktowane wg następującego wzoru: 

 

Gdzie: CCmin – najniższa cena spośród złożonych ofert; CCo – cena oferty badanej 

 

Kryterium 2: Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (CRS) – waga: 10% 

Kryterium „Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (CRS)” będzie punktowane wg następującego 

wzoru: 

 

Gdzie: CRSmin – najkrótszy oferowany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji; CRSo – termin w 

ofercie badanej. Termin należy podać w godzinach. 

UWAGA: Kryterium :Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (CRS) oznacza czas liczony od momentu 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu przybycia osób wyznaczonych przez Wykonawcę 

do usunięcia awarii na miejscu wystąpienia awarii oraz usunięcie awarii. Jeżeli usunięcie awarii będzie 

wymagało dodatkowego czasu związanego np. z wymianą wadliwego elementu instalacji 

fotowoltaicznej, czas usunięcia awarii zostanie odpowiednio wydłużony na podstawie ustaleń między 
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Wykonawcą i Zamawiającym, przy czym czas naprawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Czas 

reakcji serwisu w okresie gwarancji dotyczy wyłącznie okresu gwarancji.  

 

Kryterium 3: Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TRZ) – waga: 10% 

Kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TRZ)” będzie punktowane wg następującego 

wzoru: 

 

Gdzie: TRZmin – najkrótszy oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia; TRZo – termin w 

ofercie badanej. Termin należy podać w dniach. 

UWAGA: Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 75 dni kalendarzowych  od dnia 

zawarcia umowy 

 

Kryterium 4: Okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych (OGPF) – waga: 5% 

Kryterium „Okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych (OGPF)” będzie punktowane wg 

następującego wzoru: 

 

Gdzie: OGPFmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych; 

OGPFo – okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych w ofercie badanej. Okres gwarancji 

należy podać w latach. 

UWAGA: Okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych nie może być krótszy niż 12 lat. 

 

Kryterium 5: Okres gwarancji na falowniki (OGF) – waga: 5% 

Kryterium „Okres gwarancji na falowniki (OGF)” będzie punktowane wg następującego wzoru: 

 

 

Gdzie: OGFmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji na falowniki; OGPFo – okres gwarancji na 

falowniki w ofercie badanej. Okres gwarancji należy podać w latach. 

UWAGA: Okres gwarancji na falowniki nie może być krótszy niż 12 lat.  

 

Wynik końcowy obliczony zostanie na podstawie następującego wzoru: 

W = 0,7 x CC + 0,1 x CRS + 0,1 x TRZ + 0,05 x OGPF + 0,05 x 0GF 
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Wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną 

wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie 

zostanie im udzielone. 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:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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.  

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykluczenia zostały zamieszczone w zapytaniu ofertowym 

Zamawiający  

Nazwa 

"ROKO" RiR Kowalscy Spółka Jawna  

Adres 

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra – Województwo Zachodniopomorskie, powiat policki 

 
Numer telefonu 

91 311 30 54 

NIP 

851-030-75-98 

Tytuł projektu 

„Budowa instalacji fotowoltaicznych w Dobrej, Mrzeżynie i Pogorzelicy”  

Numer projektu 

RPZP.02.10.00-32-A160/16 


