
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Łopusznie  

zwraca się z zapytaniem o cenę 

na instalację paneli fotowoltaicznych w obiekcie SPZOZ GOZ w Łopusznie  
 
 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie 
ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno 
reprezentowanym przez Kierownika P. Tomasza Jagiełło 
 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 30 kWp 
w obiekcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia  
w Łopusznie przy ul. Strażackiej 10, a w szczególności: 

2.1.1. wykonanie gruntowej konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną, 
2.1.2. wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 29,00 kWp lecz nie większej niż  

30,00 kWp  (panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące, inwertery, falowniki, itp.), 
2.1.3. wykonanie instalacji odgromowej, 
2.1.4. montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego, 
2.1.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie 
dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich systemów paneli fotowoltaicznych, 
wytwarzających energię elektryczną a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego 
wykonania opisanego Zamówienia, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem  
oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej na potrzeby Zamawiającego. 

2.3. W zakresie wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona wszelkie 
prace niezbędne do realizacji zadania, m.in. takie jak: 

2.3.1. dostawa oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji, okablowania i urządzeń  
dla instalacji fotowoltaicznej, 

2.3.2. wykonanie przejść kablowych przez przegrody (strop, ściany, itp.), prowadzenia w terenie  
oraz zabezpieczenie ich, 

2.3.3. montaż instalacji odgromowych chroniących zbudowane instalacje, 
2.3.4. montaż zabezpieczenia i wyłącznika p.poż. dla instalacji oraz wyraźne jego oznaczenie, 
2.3.5. montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto), w tym umożliwiający 

przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień, 
2.3.6. opracowanie instrukcji obsługi i instrukcji przeciwpożarowej instalacji, 
2.3.7. dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie wszelkich niezbędnych 

pozwoleń związanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami p.poż., 
2.3.8. wykonanie niezbędnych prac porządkowych po realizacji prac, 
2.3.9. uruchomienie oraz przeprowadzenie testów ruchowych jak również prób odbiorczych, 
2.3.10. dokonanie zgłoszenia (w porozumieniu Zamawiającym) mikroinstalacji sprzedawcy energii 

elektrycznej oraz w razie konieczności uaktualnienia (dostosowania) mocy przyłączeniowej 
właściwego obiektu, 

2.3.11. przeszkolenie użytkowników i przekazanie instalacji fotowoltaicznej Zamawiającemu, 
2.3.12. przekazanie użytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej. 

 



 
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia 

Montaż instalacji fotowoltaicznych może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające ważne badania 
lekarskie oraz szkolenia BHP. 
W związku z rodzajem prac oraz charakterem obiektu jako instytucji bezpieczeństwa publicznego wskazane 
jest by Wykonawca zapoznał się z miejscami dostawy i montażu przed złożeniem oferty. Wizyta w miejscu 
instalacji możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 
Wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów i wyrobów dostarczonych na miejsce zamontowania 
przez Wykonawcę.  
Wszelkie materiały i urządzenia stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać 
obowiązującym przepisom i normom, posiadać certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności dopuszczenia do 
stosowania na rynku polskim.  
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, 
charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego 
lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech). 
W okresie gwarancji i rękojmi: 

1. Naprawy wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi będą wykonywane bezpłatnie.  
2. Wykonawca wykona bezpłatny coroczny przegląd instalacji oraz pomiary instalacji po stronie AC  

oraz DC które dostarczy do Zamawiającego. 
 
Opis sposobu odbioru prac i opis sposobu rozliczenia prac: 

Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej. Odbiór końcowy 
zostanie przeprowadzony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży: certyfikaty, deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne, atesty jakości na wbudowane materiały i wyroby, oświadczenie  
przy zgłaszaniu zakończenia prac, dokumentację powykonawczą, odpowiednie dokumenty gwarancyjne. 
Rozliczenie całości prac nastąpi na podstawie faktury końcowej sporządzonej w oparciu o protokół odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń  podpisany przez komisję odbiorową. 
 
Podwykonawstwo: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał  
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 
 
4. Wymagany termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dnia od dnia podpisania 
umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  
O szczegółowym terminie realizacji zamówienia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na min 3 dni przed 
jego rozpoczęciem w formie pisemnej. 
 
5. Udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki: 

5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5.4. nie podlega wykluczeniu a art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 



zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
10. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 

 
11. Opis przygotowania oferty 

11.1. Przygotowanie oferty  
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert włożonych przez Wykonawcę.  
Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa 
za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk  
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. W cenie ofertowej brutto Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie oferty w formie papierowej oraz elektronicznej z zastrzeżeniem podpisania 
oferty przez osobę upoważnioną – niedopuszczalne jest złożenie oferty w formie skanu.  

11.2. Oferta powinna zawierać: 
11.2.1. formularz ofertowy wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania, 
11.2.2. oświadczenie o braku wykluczenia, o których mówi pkt. 6 zapytania, stanowiący załącznik  

nr 2 do zapytania, 
11.2.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa Pełnomocnik, 

11.3. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Łopusznie ul. Strażacka 10 osobiście, pocztą tradycyjną (decyduje data i godzina wpływu 
do Zamawiającego, nie data wysłania) lub pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@gozlopuszno.pl) do dnia 
09.11.2022 r. do godz. 14:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną pominięte. 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiekcie 
SPZOZ GOZ w Łopusznie”. 
W ofercie wysłanej pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Instalacja paneli fotowoltaicznych  
w obiekcie SPZOZ GOZ w Łopusznie”. 
Otwarcie ofert nastąpi 09.11.2022 r. o godz. 14:10 w siedzibie Zamawiającego. 
 
12. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące 
wagi: 

L.p. Kryterium Waga 

1. Cena brutto 60,00 pkt 

2. Doświadczenie 30,00 pkt 

3. Gwarancja i rękojmia 10,00 pkt 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru: 
Lp = C + D + G 

gdzie: 
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 
C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Cena 
D - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Doświadczenie 
G - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Gwarancja 
 
Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem punktowym. Zamawiający będzie oceniał oferty 
odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej 
podane zasady przyznawania punktów. 

mailto:biuro@gozlopuszno.pl


Oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium cena, maksymalnie 30 punktów w kryterium 
doświadczenie oraz maksymalnie 10 punktów w kryterium gwarancja, co daje łącznie 100 punktów. 
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  
tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. 
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
Kryterium Cena – punkty zostaną przydzielone za to kryterium według następującego wzoru: 

C = (CN / CO) x 100 x 0,6 

gdzie: 
CN - oznacza cenę brutto najniższej z ofert, 

CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 

 
 
Kryterium Doświadczenie – punkty zostaną przydzielone za to kryterium według następującego wzoru: 

D =30-[ (DN / DO) x 100 x 0,3] 

gdzie: 
DN - oznacza najniższą ilość zrealizowanych projektów, 

DO - oznacza ilość zrealizowanych projektów ocenianej oferty. 

W przypadku wpisania wartości „0” przez jednego z Wykonawców w ofercie w pozycji Liczba wykonanych 
instalacji, Wykonawca ten otrzymuje 0 pkt w ocenie w kryterium doświadczenie, natomiast na potrzeby 
kryterium przyjmuje się najniższą wartość z pominięciem wartości „0”. 
 
Kryterium Gwarancja i rękojmia – punkty zostaną przydzielone za to kryterium według zasady: 
0 pkt – okres gwarancji i rękojmi do 2 lat 
5 pkt - okres gwarancji i rękojmi 2 lata  
+ 1 pkt – za każdy dodatkowy rok powyżej 2 lat, z zastrzeżeniem wyczerpania puli 10 pkt na kryterium   
 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14. Zamawiający zawiera umowę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni  

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
15. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łopuszno, dn. 25.10.2022 r. Zatwierdzam: Tomasz Jagiełło 

Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie 

 


