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Załącznik nr 1 do SIWZ 7-18 

 

 

 

Część opisowa do zamówienia – Mikroinstalacja   fotowoltaiczna  do produkcji energii 

elektrycznej z OZE na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej Velkom WLKM 

Kurczuk s.c. 

 

 

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Mikroinstalacji   fotowoltaicznej do produkcji 

energii elektrycznej z OZE na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej Velkom 

WLKM Kurczuk s.c.  fotowoltaicznej o mocy 35,0 kW do produkcji energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych w technologii Solarworld Sunmodule BISUN 280W duo, jako instalacja 

wolnostojąca na podłożu jasnym (  np. biały żwirek na geowłókninie ). Zakres rzeczowy 

projektu dotyczy wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń 

fotowoltaicznych wraz z systemem monitoringu pracy przy wykorzystaniu TIK.  

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze  wymaganiami stawianymi dla 

technologii i projektem budowlanym. 
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Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym 

załącznik do Zapytania Ofertowego przez wykwalifikowanych pracowników, pod nadzorem 

osób o odpowiednich uprawnieniach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP 

z zastrzeżeniem, że wszelkie urządzenia wskazane w ramach Dokumentacji technicznej mają 

charakter odnośnikowy – dopuszczalne jest stosowanie urządzeń równoważnych, przy czym 

parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż 

minimalne parametry techniczne opisane w niniejszej dokumentacji. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

ani uzupełniających. 

2.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Główny kod CPV: 09332000-5 Instalacje słoneczne , Uzupełniające kody CPV: 09331200-0 , 

Słoneczne moduły fotoelektryczne 45000000-7 , Roboty budowlane 45311200-2 , Roboty w 

zakresie instalacji elektrycznych 45223810-7 ,Konstrukcje gotowe 45262640-9 Roboty w 

zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego  

2.3. Obowiązki Wykonawcy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia W ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:  

a) Wykonania robót według dostarczonego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego – 

sprawdzonego i zweryfikowanego przez Wykonawcę, wraz z robotami towarzyszącymi,  

b) Podporządkowania się oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz przedstawicielami 

Zamawiającego.  

c) Obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarne przejęcie we władanie Placu Budowy 

e) Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa budowy i robót, będących przedmiotem 

Umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

f) Wykonawca utrzymywać będzie w należytym porządku na własny koszt: Plac Budowy i 

obiekty zaplecza, które zostaną zlikwidowane po zakończeniu realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

g) Wykonawca zatrudni na własny koszt i ryzyko służbę ochrony w wymiarze koniecznym do 

zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się na Placu Budowy.  

h) Wykonawca zapewni i wykona we własnym zakresie i na swój koszt zasilanie Placu 

Budowy w energię elektryczną.  

i) Wykonawca wykona wszelkie inne czynności, które nie obciążają Zamawiającego, a są 

niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem 

Budowlanym, Prawem Energetycznym oraz obowiązującymi przepisami innych aktów prawa.  
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j) Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych określonego w 

Umowie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy komplety dokumentacji 

powykonawczej wraz ze wszelkimi katalogami urządzeń (DTR), atestami i dopuszczeniami, 

aprobatami technicznymi, protokołami pomiarów, badań materiałów lub urządzeń (na 

budowie, miejscu wytworzenia lub prefabrykacji lub instytucji do tego wynajętej), 

instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń oraz całości systemów i instalacji wraz z 

zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych, kartami gwarancyjnymi dla materiałów i 

urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy 

oraz wszelkimi innymi dokumentami o istotnym charakterze dla wykonania oraz eksploatacji 

przedmiotu zamówienia.  

k) Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego określonego w Umowie Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie niezbędne próby, testy, weryfikacje, sprawdzenia, 

rozruchy próbne, odbiory wymagane odpowiednimi przepisami, jak również wskazówkami 

Zamawiającego, a także przeszkolenia pracowników VELKOM WLKM Kurczuk s.c. 
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