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„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli  

ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1/2020 

DLA POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY  

O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. ZŁ. NETTO POD NAZWĄ: 
 

DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH 

NALEŻĄCYCH DO „SPOŁEM” POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW  

W STALOWEJ WOLI 

 

prowadzonego zgodnie zasadą konkurencyjności w oparciu o postanowienia 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 - 2020”, znak: MIiR/2014-2020/12(4), zwanych dalej „Wytycznymi”. 

 

 

 

 

Zamówienie dofinansowane w ramach: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

zawiera: 

 

 

Rozdział I  Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział II   Dokumenty dla Wykonawców 

Załącznik nr 1  Dokumentacja techniczna 

Załącznik nr 2  Formularz oferty 

Załącznik nr 3 Wykaz robót 

Załącznik nr 4 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania 

Załącznik nr 6 Projekt umowy 
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ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Dane Zamawiającego: 
 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli 
ul. Dmowskiego 10  
37-450 Stalowa Wola 

Tel. (15) 842 57 91 

Faks: (15) 842 67 08 

E-mail: sekretariat@spolem-pss.pl 

Strona www: www.stalowawola.spolem.org.pl 

2. Tryb udzielania zamówienia 

 

− Zamówienie o wartości powyżej 50 tys. PLN netto prowadzone zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w oparciu o postanowienia „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020”, znak: MIiR/2014-

2020/12(4), zwanych dalej „Wytycznymi”. 

− Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity z dnia 27 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843), 

− W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym znajdują zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

3. Rodzaj zamówienia 

 

Dostawy. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

1. dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentacje techniczną 5 elektrowni 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 145,53 kWp zlokalizowanych na 4 obiektach należących do 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli, zlokalizowanych na terenie 

miasta Stalowa Wola, tj.:  

 

Nazwa obiektu Adres obiektu 
Nr 

działki 

Liczba 
paneli 
[szt.] 

Moc 
elektrowni 

[kWp] 

Hala Targowa 
ul. Okulickiego 33, 

37-450 Stalowa Wola 
733/1 148 39,96 

Zakład Ciastkarsko - Piekarniczy 
ul. 1 Sierpnia 34, 

37-450 Stalowa Wola 

3153/2 
26/67 
26/65 

148 39,96 

Sklep Spożywczy nr 45  
w pawilonie Jubilat 

ul. Ofiar Katynia 37, 
37-450 Stalowa Wola 

307/2 96 25,92 

mailto:sekretariat@spolem-pss.pl
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Sklep Spożywczy nr 38 
ul. Siedlanowskiego 5, 
37-450 Stalowa Wola 

145/17 59 15,93 

Restauracja „Lasowianka” 
ul. Siedlanowskiego 5, 

37-450 Stalowa Wola 
145/17 88 23,76 

 

2. montaż inwertera, 

3. instalacja prądu stałego DC, 

4. instalacja prądu zmiennego AC, 

5. zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe, 

6. instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 

7. wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, 

8. przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, 

9. wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej z każdej lokalizacji w zakresie obowiązującej 

procedury przyłączeniowej w PGE Dystrybucja S.A.  

10. inne elementy ujęte w treści dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia. 

 

Szczegółowy opis w zakresie parametrów poszczególnych instalacji fotowoltaicznych oraz prac 

objętych przedmiotem zamówienia stanowi dokumentacja techniczna składająca się z: 

➢ Projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp usytuowanej na dachu Hali 

Targowej zlokalizowanej w Stalowej Woli,  

➢ Projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp usytuowanej na dachu 

Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego zlokalizowanego w Stalowej Woli, 

➢ Projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp usytuowanej na dachu 

sklepu zlokalizowanego w Stalowej Woli, 

➢ Projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,93 kWp usytuowanej na dachu 

sklepu zlokalizowanego w Stalowej Woli, 

➢ Projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,76 kWp usytuowanej na dachu 

restauracji zlokalizowanej w Stalowej Woli, 

➢ Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla ww. instalacji. 

 

Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego precyzuje 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

Zamówienie obejmuje pełny zakres zawarty w dokumentacji technicznej wraz z: 

➢ realizacją w imieniu Zamawiającego zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy  
o przyłączenie (w szczególności przygotowanie i złożenie Oświadczenia o wykonaniu małej 
instalacji potwierdzającego prawidłowość prac wykonanych przez wykonawcę), 

➢ uzyskanie dokumentu potwierdzającego możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii 
elektrycznej od przedsiębiorstwa energetycznego. 

 

Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia: 

 

− Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nieużywane. Dostarczone moduły powinny być 

pełnowartościowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modułów tzw. kategorii / typu 

B. 

− Gwarancja producenta modułów na produkt co najmniej 10 lat. Wymagany minimalny okres 

gwarancji na inwertery 5 lat.  

− Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie ze sztuką, obowiązującymi 

normami technicznymi oraz w sposób umożliwiający odbiór i przyjęcie instalacji do użytkowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
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− Minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy – niniejsza gwarancja obejmuje wykonane 

prace instalacyjne, a dostarczone i zamontowane urządzenia - zgodnie z warunkami gwarancji 

producentów. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres 

minimalny do 60 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach 

określonych w rozdziale 16 KRYTERIA OCENY OFERT.  

− Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty będące podstawą gwarancji producenta na moduły 

fotowoltaiczne (minimalny wymagany okres gwarancji producenta 10 lat) oraz inwertery 

(minimalny wymagany okres gwarancji producenta 5 lat). 

− Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku korzystania w ramach 

realizacji zamówienia z podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania  

w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom.   

− Do 5 dni od podpisania umowy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest 

opracować harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania w podziale na elementy 

uzgodnione z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego harmonogram będzie aktualizowany. 

− Do celów rozliczeniowych Zamawiający wymaga od Wykonawcy kosztorys ofertowy – pozycje  

z narzutami z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawki roboczogodziny, narzuty „Kp” i „Z”, 

itp. – przedmiotowy kosztorys dostarczy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza – przed podpisaniem umowy. 

− Ewentualne oględziny obiektów możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

− Wraz z ofertą należy dołączyć karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające 

specyfikację parametrów technicznych oferowanych paneli fotowoltaicznych oraz 

inwerterów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz  

z tłumaczeniami na język polski.  

− Elektrownie fotowoltaiczne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami            

i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte                  

w art. 7a ustawy Prawo energetyczne. 

 

 

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 

Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

Kod CPV: 45311200-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, 

Kod CPV: 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych, 

Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

W przypadku użycia w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując 

dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji 

projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, 

oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 

równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których 

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań 

przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały 

równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez 

niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 
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Użycie w Zapytaniu ofertowym  lub załącznikach oznakowania w rozumieniu zaświadczenia, 

poświadczenia lub każdego innego dokumentu potwierdzającego, że obiekt budowlany, produkt, 

usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi oznacza, że zamawiający akceptuje 

także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub 

usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego 

niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania 

potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne 

wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie 

środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca 

udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, 

spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 

zamawiającego. 

Użycie w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę 

jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi 

w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 

oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 

jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki 

dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany 

wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich 

uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 

wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

5. Zamówienia częściowe i wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

6. Zamówienia uzupełniające 

 

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających w wysokości 

nieprzekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu robót 

podobnych do robót objętych zamówieniem podstawowym. W przypadku udzielenia zamówienia 

uzupełniającego wartość robót zostanie ustalona na podstawie czynników cenotwórczych 

zawartych w kosztorysie ofertowym, powiększona o ewentualne klauzule waloryzacyjne. 

7. Termin wykonania zamówienia 

 

Zadania będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego należy wykonać do dnia: 

 

Nazwa zadania Termin wykonania 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp na Hali Targowej,  
ul. Okulickiego 33 w Stalowej Woli 

30.11.2020 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp na Zakładzie 
Piekarsko-Ciastkarskiego, ul. 1 sierpnia 34 w Stalowej Woli 

15.04.2021 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,92 kWp na Sklepie 

Spożywczym nr 45, ul. Ofiar Katynia 37 w Stalowej Woli 
15.04.2021 
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,93 kWp na Sklepie 
Spożywczym nr 38, ul. Siedlanowskiego 5 w Stalowej Woli 

15.04.2021 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,76 kWp na restauracji 
„Lasowianka”, ul. Siedlanowskiego 5 w Stalowej Woli 

15.04.2021 

 

Dopuszcza się oddzielny odbiór każdej z wykonanych instalacji.  

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania oraz spełniają warunki udziału dotyczące: 

8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu będące częścią formularza ofertowego. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

8.2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienie warunku: 

Zamawiający uzna warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia za spełniony 

w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym 

okresie wykonał co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem pracom 

stanowiącym przedmiot zapytania ofertowego (polegające na dostawie i montażu 

instalacji fotowoltaicznych) o łącznej mocy co najmniej 100 kWp  oraz załączy dokument 

potwierdzający, iż prace to wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone. 

 

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali 

wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw  

z montażem.  

 

Ocena spełnienie warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty  

wg formuły: spełnia – nie spełnia. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do łącznego wykazania się spełnieniem 

przedmiotowego warunku. 

 

8.2 Zdolności zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami (kadrą techniczną) 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienie warunku: 

Zamawiający uzna dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia za spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w wykonaniu 

zamówienia będzie uczestniczyć co najmniej: 
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− jedna osoba pełniąca funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych - niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem 

zamówienia oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,  

w tym doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika robót przy realizacji min. 

1 inwestycji związanej z montażem instalacji fotowoltaicznych, 

Za uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej,  

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy  

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Ocena spełnienie warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty  

wg formuły: spełnia – nie spełnia. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do łącznego wykazania się spełnieniem 

przedmiotowego warunku. 

 

Zamawiający wymaga, aby osoby spełniające ww. wymogi, wskazane przez Wykonawcę  

w ofercie brały udział w realizacji przedmiotu umowy, zawartej w wyniku przeprowadzenia 

niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanej w ofercie osoby na 

inną spełniającą wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowych uprawnienia oraz 

doświadczenie. 

 

− Udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania. 

− W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w niniejszym postępowaniu. 

− Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału  

w postępowaniu określonych w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego. 

− Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 
− Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, 

9. Informacja nt. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osobami 

biorącymi udział w procesie oceny ofert. 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 
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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. 

10.  Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

 w postępowaniu 

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć następujące 

dokumenty: 

− Wykaz robót instalacyjnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których 

zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty 

wykonane zostały należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

− Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz  

z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, 

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

11.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

− Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

− W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do łącznego wykazania się spełnieniem warunków 

udziału w postępowaniu określonych w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego, za 

wyjątkiem wymogu dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

− Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ustalają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy o wykonania robót budowlanych. 

− Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
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− Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani do 

przedstawienia Zamawiającemu stosownej umowy współpracy. 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

12.1. Wymagania podstawowe 

 

− Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

− Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. 

− Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym 

oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

− Oferta winna być podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji określoną  we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej albo też przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeśli 

upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – do 

oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię pełnomocnictwa 

udzielonego przez osoby do tego upoważnione. 

− Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz  

z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

− Stosowne wypełnienia we wzorach stanowiących załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego i jednocześnie wchodzących w skład oferty winny być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub odręcznie w sposób czytelny. 

− Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

− Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

− Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane lub 

podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł 

poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą zostać parafowane przez osobę / 

osoby podpisujące ofertę. 

− Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta,  

a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 

− Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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12.2. Dokumenty składające się na ofertę: 

− Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

− Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające specyfikację parametrów technicznych 

oferowanych paneli fotowoltaicznych oraz dokumenty potwierdzające okres gwarancji 

producenta. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniami na język polski. 

− Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające specyfikację parametrów technicznych 

oferowanych inwerterów oraz dokumenty potwierdzające okres gwarancji producenta. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 

język polski. 

− Wykaz robót instalacyjnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których 

zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty 

wykonane zostały należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

− Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz  

z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

− Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  

z oryginałem) o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 

wraz z ofertą lub właściwych rejestrów. 

 

Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego do oferty. Wykonawca, 

którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie złożyć 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy. 

13. Termin związania ofertą 

 

− Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

− Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 

dni przed upływem terminu związania ofertą jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na okres nie dłuższy niż 60 dni. 
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14. Miejsce, sposób i termin składania i otwarcia ofert 

 

14.1. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej 

Woli pod adresem: ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia: 15 lipca 2020 r. do godz. 8.45. 
 

14.2. Sposób składania ofert: 

− Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie / paczce, w sposób uniemożliwiający odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę / paczkę należy opisać następująco: 

Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznych na 

obiektach należących do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców  

w Stalowej Woli”. 

 

− Na kopercie / paczce należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

− Ofertę składa się w formie pisemnej. 

− Znaczenie dla zachowania terminu składania ofert posiada data i godzina wpływu oferty na 

miejsce wskazane w pkt. 13.1, nie zaś data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

 

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

− Otwarcie ofert nastąpi pod adresem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

w Stalowej Woli,  ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, w dniu: 15 lipca 2020 

r. o godz. 9.00. 

− Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

− Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informację dot. ilości złożonych ofert, nazw  

i adresów wykonawców, cen poszczególnych ofert oraz kryteriach oceny. 

− Oferenci będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem 

konieczności zachowania przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

− Oferty złożone po terminie na składanie ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy bez 

otwierania. 

− Z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zostanie 

protokół postępowania. 

15. Opis sposobu obliczania ceny 

 

− Cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres robót określonych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym i przedstawionych szczegółowo w załączonej dokumentacji technicznej. 

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującym prawem realizacji przedmiotowego zamówienia. 

− Podana cena musi zostać wyrażona w PLN (polski złoty), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 



Nazwa zamówienia: „Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznych na obiektach należących do 

„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Stalowej Woli” 

 

 

13 | S t r o n a  
 

− Wartość oferty należy podać w kwocie netto i brutto z uwzględnieniem podatku VAT. 

− Cena oferty powinna być obliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż Wykonawca, którego oferta 

uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego z wyszczególnieniem zastosowanych składników 

cenotwórczych. Kosztorysy ofertowe powinny być opracowane przez Wykonawcę na podstawie 

przedmiaru załączonego do niniejszego zapytania metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.  

w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). 

Kosztorys ofertowy nie jest częścią oferty, ma charakter pomocniczy. 

16. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny ofert 

 

 

Nie podlegające odrzuceniu oferty zostaną poddane przez Zamawiającego ocenie w oparciu  

o następujące kryteria: 

Nazwa kryterium Waga punktowa 

Cena oferty brutto (C) 90 pkt. 

Długość okresu gwarancji (G) 10 pkt. 

 

Opis sposobu obliczania punktów: 

− Nazwa kryterium: Cena oferty brutto 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

C = (Cmin)/(Cbad) x 90 pkt, 

gdzie: 

C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium: Cena oferty brutto, 

C min – cena ofertowa brutto oferty najtańszej, 

C bad – cena ofertowa brutto oferty badanej. 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach przedmiotowego kryterium wynosi 90 pkt. Uzyskana 

liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po 

przecinku. 

− Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji 

Ocenie w ramach tego kryterium poddany zostanie okres gwarancji na prace instalacyjne 

podany w ofercie Wykonawcy. Kryterium liczone w okresach miesięcznych. Minimalny 

wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny możliwy okres gwarancji 

zaproponowany  

w ofercie i punktowany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.  

W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji, punkty w ramach 
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kryterium będą obliczane jak dla okresu 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

zaproponuje krótszy okres gwarancji niż wymagany 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

G = (Gbad) / (Gmax) x 10 pkt, 

gdzie: 

G – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium: Długość okresu 

gwarancji, 

G bad – długość okresu gwarancji zawarta w ofercie badanej, 

G max – najdłuższa długość gwarancji zaproponowana w złożonych ofertach. 

 

− Kryteria będą badane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty. 

− Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiąca sumę punktów uzyskanych  

w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 

− Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą 

liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert  i którego oferta spełni wszystkie 

warunki postępowania. 

− Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ilości punktów uzyskanych w ramach kryterium oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

− Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak 

wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji czy zmiany treści oferty. 

− W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień lub 

wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  

i brak podstaw do wykluczenia. 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności  

i prawdziwości przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.   

17. Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami 

 

− W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

− Adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@spolem-pss.pl 

− Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Mariusz Bajek,  

Tel. 797 594 735, e-mail: mbajek@spolem-pss.pl. Kontakt w godzinach: 7.00 – 15.00. 

18. Udzielanie wyjaśnień oraz zmiana treści zapytania ofertowego 

 

− Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  zapytania 

ofertowego kierując wniosek na adres podany w niniejszej instrukcji.  Zamawiający  jest  

obowiązany  udzielić  wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  

mailto:sekretariat@spolem-pss.pl
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zapytania ofertowego  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,   

w  którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

− Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również drogą elektroniczną (na adres e-maila 

mbajek@spolem-pss.pl). 
− Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

− W   uzasadnionych   przypadkach   Zamawiający   może   w  każdym   czasie,  przed 

upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszego zapytania ofertowego. 

Dokonaną w ten sposób zmianę  Zamawiający  opublikuje w miejsca publikacji zapytania 

ofertowego. 

− Zmiany treści zapytania ofertowego są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

− Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian  

w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

19. Podwykonawstwo 

 
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. W takie sytuacji Wykonawca w treści formularza ofertowego jest 

zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

20. Unieważnienie postępowania 

 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru 

ofert, w tym w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych 

przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto 

uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, 

jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób 

sprzeczny z prawem lub „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020”. 

 

21. Wyjaśnianie treści oferty 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści złożonych ofert i dołączonych 

dokumentów oraz prawo wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie 

zostały złożone lub będą zawierać błędy. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta nie będzie 

wymagać wyjaśnienia lub uzupełnienia, a wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów przez 

pozostałych Wykonawców nie będzie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania 

Zamawiający nie będzie wzywał do wyjaśnienia lub uzupełnienie przedłożonej dokumentacji. 

22. Rozstrzygnięcie postępowania 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

Złożenie oferty w oparciu o przedmiotowe zapytanie ofertowe oznacza pełną akceptację przez 

Wykonawców wszystkich postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Zakres świadczenie Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
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W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest podpisanie umowy  

z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. 

23. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 

 

− zmiana sposobu wykonania umowy, 

− zmiana zakresu przedmiotu umowy, 

− zmiana wynagrodzenia, 

− zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy, 

− zmiany osobowe. 

 

Zmiana postanowień umowy jest możliwa w następstwie: 

− Wystąpienia zmian obowiązujących przepisów prawa, lub wystąpienia uzasadnionych 

przyczyn spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mogłyby 

wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, na jakość realizacji 

zamówienia, uniemożliwiających realizację zamówienia w pierwotnie ustalony sposób. 

− Wstrzymania robót przez właściwy organ / inspektora nadzoru w związku z zaistnieniem  

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

− Wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wynikające z niekorzystnych 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac. 

− Okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji 

umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń. 

− Działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, lub których 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, jak również 

wystąpienia innych utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności  

spowodowanych przez osoby trzecie. 

− Ujawnienia wad i błędów dokumentacji technicznej, skutkujących koniecznością dokonania 

w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

− Wystąpienia okoliczności prawnych i technicznych uniemożliwiających wykonanie lub 

należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i zasadami sztuki 

budowlanej, 

− Zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym  

w dokumentacji projektowej nie jest możliwe, 

− W przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia  

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie 

Zamawiający, 
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− Zaistnienia konieczności zrealizowania robót objętych przedmiotem umowy przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych, technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, wynikających przede wszystkim ze stwierdzonych 

wad tej dokumentacji w przypadku gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło 

niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy. 

− Zmian technologicznych, wykonania świadczeń zamiennych, których wykonanie nie będzie 

wykraczało poza zakres określony w umowie i nie będzie skutkowało zwiększeniem 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

− Wystąpienia konieczności zmian polegających na rezygnacji przez Zamawiającego  

z realizacji części przedmiotu umowy, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie 

celów zamówienia. Zmiana w tym zakresie jest możliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu 

wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.    

− Wystąpienia opóźnień w dokonaniu stosownych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy nie będących następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (w 

zakresie uzyskiwania niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych 

materiałów, a także decyzji administracyjnych). 

− Utrudnień wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc 

niezbędnych do wykonania prac instalacyjnych. 

− Konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymają lub opóźnią 

realizacją przedmiotu umowy, o ile wykonanie tych zamówień wpływa na termin wykonania 

zamówienia podstawowego. 

− Zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymizujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami. 

− Dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem że będą one służyły 

prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu. 

24. Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Społem” Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 

8650003757, REGON: 000980180. Kontakt do Administratora: e-mail: 

sekretariat@spolem-pss.pl, tel. (15) 842 57 91, 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa i montaż 

elektrowni fotowoltaicznych na obiektach należących do „Społem” Powszechnej Spółdzielni 

Spożywców w Stalowej Woli” prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o pkt. 15 przedmiotowego zapytania 

ofertowego,  
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− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu 

RPPK.03.01.00-18-0084/17, 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

−   nie przysługuje Pani/Panu: 

➢ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

➢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

➢ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

 

 

ROZDZIAŁ II – DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW: 

 

 

Załącznik nr 1  Dokumentacja techniczna (projekty budowlane, STWiOR) 

Załącznik nr 2  Formularz oferty 

Załącznik nr 3 Wykaz robót 

Załącznik nr 4 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania 

Załącznik nr 6 Projekt umowy 

 

 


