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Projekt pt. „Działania termomodernizacyjne w parafii p.w. Świętej Rodziny w Lublinie” 

dofinansowany w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa 

jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, ogłoszonego przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej realizowany zgodnie z 

zasadami obowiązującymi dla Projektów wspartych ze środków publicznych: Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” 

 

Lublin, 27.09.2019 

Zamawiający: 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Lublinie: 

Al. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin 

NIP: 712-246-15-85 

REGON: 040124892 

Tel. 81 526 51 31  

Tel. 81 526 51 11 

https://www.rodzina.lublin.pl/kancelaria/ 

Reprezentowana przez: Proboszcza, ks. Tadeusza Pajurka 

 

Zapytanie ofertowe 

 
dotyczące budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 6,5 kW oraz 8 kW w ramach 

inwestycji pn. „Termomodernizacja Kościoła parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie” oraz 

"Termomodernizacja Plebanii Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie. 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Lublinie nie jest zamawiającym w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. 

Niniejsze zapytanie nie jest realizowane na podstawie wskazanych aktów prawnych. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z uwzględnieniem zasady równego 

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

 

1. Cel postępowania: 

Celem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy dwóch instalacji fotowoltaicznych o 

mocach 6,5 kW oraz 8 kW w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja Kościoła parafii pw. 

Świętej Rodziny w Lublinie” oraz "Termomodernizacja Plebanii Parafii pw. Świętej Rodziny w 

Lublinie. 

 

Zakres prac obejmuje:  

• Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków,  

https://www.rodzina.lublin.pl/kancelaria/
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• Montaż inwerterów fotowoltaicznych,  

• Montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,  

• Montaż systemu zarządzania energią, 

• Montaż podzespołów multimedialnej prezentacji informacji dotyczących parametrów 

pracy instalacji, 

• Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji u OSD. 

Szczegółowy zakres prac został opisany w pkt. 3 niniejszego zapytania. 

W wyniku prac, jakie przeprowadzi wyłoniony wykonawca, ma dojść do zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię budynku kościoła p.w. Świętej Rodziny w Lublinie oraz Plebanii 

Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie, a dzięki temu – do zmniejszenia emisji szkodliwych 

substancji.  

2. Informacje podstawowe. 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Lublinie posiada osobowość prawną 

stosownie do art. 13 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 

154 z późniejszymi zmianami). Parafia jest jedynym prawnym właścicielem terenu i obiektów 

objętych inwestycją, co jednocześnie daje jej prawo do dysponowania majątkiem powstałym 

w wyniku realizacji Projektu. 

Kościół p.w. Świętej Rodziny jest położony w Lublinie, przy ul. Jana Pawła II 11 (20-535 

Lublin). Kościół został wybudowany w roku 1990 (stan surowy zamknięty) – i wtedy został 

konsekrowany. W związku z powyższym, kościół nie jest objęty ochroną na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Prace, których dotyczy zapytanie, nie wymagają pozwolenia na budowę. 

W ramach opracowania nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu ani zmian 

charakterystycznych parametrów technicznych budynku tj. wysokości, szerokości, długości 

budynku, kubatury, powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji: 

◦ Powierzchnia użytkowa pom. ogrzewanych 1166,0 m2 

◦ Powierzchnia zabudowy 1200,0 m2 

◦ Kubatura części ogrzewanej 8970,0 m3 

◦ Liczba kondygnacji 1 

◦ Wysokość kondygnacji w świetle 22 m. 

 

Kościół św. Rodziny w Lublinie jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjny. 

Budynek o konstrukcji mieszanej, żelbetowo-murowanej, więźba dachowa drewniana kryta 

blachą.  

Rozdzielnia z tablicą główną energii elektrycznej obiektu znajduje się na poziomie piwnicy. 

Na wyższych kondygnacjach znajdują się tablice dodatkowe. Wejście na połać dachu poprzez 

pomieszczenie dzwonnicy na szczycie budynku, bądź poprzez wyłazy dachowe dostępne z 

poziomu wielosegmentowego poddasza. 
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Budynek plebanii - Obiekt zlokalizowany jest na terenie parafii rzymskokatolickiej pod 

wezwaniem Św. Rodziny, przy ul. Jana Pawła II 11, na działce nr 1/7.  

Budynek o konstrukcji murowanej, wielosegmentowy, o wielu połaciach dachów skośnych, 

opartych na więźbie drewnianej i pokrytych blachą na rąbek oraz miejscowo zabezpieczonych 

dodatkowo papą termozgrzewalną. Budynek posiada wiele przyłączy en. elektrycznej. 
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3. Zakres prac, jaki zostanie powierzony wyłonionemu wykonawcy: 

Zakres prac, zaplanowanych przez Zamawiającego, opisują kody CPV: 

Roboty budowlane kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, w tym: 

Kod CPV 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

Kod CPV 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

Kod CPV 09332000-5 Instalacje słoneczne 

Kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

 

Opis instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 kWp na dachu kościoła: 
Strona prądu stałego DC  
Instalacja generatora PV, składać się będzie z 21 sztuk monokrystalicznych modułów 
fotowoltaicznych, o mocy min 310Wp każdy. Łączna moc instalacji po stronie DC – 6,51kWp. 
Każdy panel fotowoltaiczny zostanie wyposażony w element śledzący punkt mocy 
maksymalnej, zapewniający dodatkowo separację elektryczną pomiędzy panelami, w czasie 
gdy instalacja nie pracuje. Dla systemu musi zostać spełniony warunek automatycznego 
obniżenia napięcia w obwodzie prądu stałego, do poziomu tzw. bezpiecznego w momencie 
zaniku napięcia po stronie prądu przemiennego, bądź w momencie wyłączenia generatora 
fotowoltaicznego.  
Energia powstała podczas konwersji w panelach fotowoltaicznych, zostanie odprowadzona 

poprzez zabezpieczenia przeciwprzepięciowe do trójfazowego inwertera  

beztransformatorowego, o mocy znamionowej po stronie AC min 6kW. 

 

Strona prądu przemiennego AC  
Po przekształceniu prądu stałego z paneli PV, na prąd przemienny - w celu odbioru energii z 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz zasilenia wszystkich projektowanych urządzeń 
niezbędnych do działania ww. instalacji - projektuje się montaż zbiorczej rozdzielnicy 
obiektowej RPV. Energia produkowana przez instalację PV, zostanie poprzez rozdzielnice RPV 
doprowadzona do tablicy głównej zasilającej obiekt w energię elektryczną.  
 
Rysunek - schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej: 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pokrywanie-dachow-panelami-ogniw-slonecznych-6953
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Specyfikacja wykonania instalacji fotowoltaicznej  
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu  
Moduły zostaną zamontowane na połaci dachowej obiektu skierowanej na południowy 
zachód. Panele zostaną umieszczone na konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych 
mocowanych do tzw. rąbka blachy pokryciowej przy pomocy dedykowanych adapterów. Nie 
dopuszcza się perforacji pokrycia dachowego.  
 
Rysunek - schemat rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na połaci dachowej: 
 

 
 
 

Montaż falowników  
Falownik i rozdzielnice z zabezpieczeniami, należy zamontować w okolicy miejsca włączenia 

do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Wybór miejsca montażu powinien zakładać 

wytyczne producenta falownika, dotyczące m. in. wymagań temperaturowych i zasad 

odpowiedniego odprowadzania ciepła z falownika. Przy montażu falownika należy kierować 

się jego fabryczną instrukcją. Należy dążyć do tego, by miejsce montażu było w jak 

najmniejszej odległości od tablicy zasilającej. Kable przyłączeniowe należy chronić rurkami 

instalacyjnymi. Falownik należy wpiąć za pomocą złącza RJ45 do sieci LAN budynku, z 

dostępem do Internetu. 

 

Roboty elektryczne  
Kable DC na dachu należy przypinać do konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne w 

taki sposób, aby nie obciążały konektorów oraz aby nie leżały bezpośrednio na połaci 

dachowej. Należy używać pasków zaciskowych odpornych na UV. Podczas układania kabli, 

należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie 

konstrukcji. Kable DC dodatni i ujemny należy układać równolegle, blisko siebie, by 

zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Przewody DC poza konstrukcją 
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montażową, na połaci dachowej należy prowadzić w peszlu UV, na korytach kablowych 

drucianych, aż do punktu wejścia do wewnątrz budynku. W pomieszczeniach obiektu, kable 

DC należy prowadzić w rurach osłonowych/listwach. Podłączenie inwertera do tablicy 

zasilającej, należy zrealizować kablem typu YDY o średnicy żył wyliczonej zgodnie z zasadami 

doboru przewodów prądu przemiennego. Do Wykonawcy należeć będzie wybranie miejsca, w 

którym instalacja fotowoltaiczna zostanie wpięta do wewnętrznej sieci obiektu.  

Zarówno strona prądu stałego jak i przemiennego instalacji PV, będą chronione od przepięć 

poprzez ograniczniki przepięć dobrane przez Wykonawcę, do warunków w jakich będą 

pracowały.  

Ramy paneli zostaną uziemione, a potencjał odprowadzony za pośrednictwem przewodu PE 

wpiętego na szynę PE tablicy rozdzielczej. 

 

Opis instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kWp na dachu plebanii  
Strona prądu stałego DC  
Instalacja generatora PV, składać się będzie z 26 sztuk monokrystalicznych modułów 

fotowoltaicznych, o mocy min 310Wp każdy. Łączna moc instalacji po stronie DC – 8 kWp. 

Każdy panel fotowoltaiczny zostanie wyposażony w element śledzący punkt mocy 

maksymalnej, zapewniający dodatkowo separację elektryczną pomiędzy panelami, w czasie 

gdy instalacja nie pracuje. Dla systemu musi zostad spełniony warunek automatycznego 

obniżenia napięcia w obwodzie prądu stałego, do poziomu tzw. bezpiecznego, w momencie 

zaniku napięcia po stronie prądu przemiennego, bądź w momencie wyłączenia generatora 

fotowoltaicznego.  

Energia powstała podczas konwersji w panelach fotowoltaicznych, zostanie odprowadzona 

poprzez zabezpieczenia przeciwprzepięciowe do trójfazowego inwertera 

beztransformatorowego, o mocy znamionowej po stronie AC min 6kW.  

Strona prądu przemiennego AC  
Po przekształceniu prądu stałego z paneli PV, na prąd przemienny - w celu odbioru energii z 

projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz zasilenia wszystkich projektowanych urządzeo 

niezbędnych do działania ww. instalacji - projektuje się montaż zbiorczej rozdzielnicy 
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obiektowej RPV. Energia produkowana przez instalację PV, zostanie poprzez rozdzielnice RPV 

doprowadzona do tablicy głównej zasilającej obiekt w energię elektryczną. 

 

Specyfikacja wykonania instalacji fotowoltaicznej  
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu  
Moduły zostaną zamontowane na połaci dachowej obiektu skierowanej na południe. Panele 

zostaną umieszczone na konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych mocowanych do tzw. 

rąbka blachy pokryciowej przy pomocy dedykowanych adapterów. Nie dopuszcza się 

perforacji pokrycia dachowego. 

 

Montaż falowników  
Falownik i rozdzielnice z zabezpieczeniami, należy zamontować w okolicy miejsca włączenia 

do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Wybór miejsca montażu powinien zakładać 

wytyczne producenta falownika, dotyczące m. in. wymagań temperaturowych i zasad 

odpowiedniego odprowadzania ciepła z falownika. Przy montażu falownika należy kierować 

się jego fabryczną instrukcją. Należy dążyć do tego, by miejsce montażu było w jak 

najmniejszej odległości od tablicy zasilającej. Kable przyłączeniowe należy chronić rurkami 

instalacyjnymi. Falownik należy wpiąć za pomocą złącza RJ45 do sieci LAN budynku, z 

dostępem do Internetu.  

 

Roboty elektryczne  
Kable DC na dachu należy przypinać do konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne w 

taki sposób, aby nie obciążały konektorów oraz aby nie leżały bezpośrednio na połaci 

dachowej. Należy używać pasków zaciskowych odpornych na UV. Podczas układania kabli, 

należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie 

konstrukcji. Kable DC dodatni i ujemny należy układać równolegle, blisko siebie, by 

zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć . Przewody DC poza konstrukcją 

montażową, na połaci dachowej należy prowadzić w peszlu UV, na korytach kablowych 

drucianych, aż do punktu wejścia do wewnątrz budynku. W pomieszczeniach obiektu, kable 

DC należy prowadzić w rurach osłonowych/listwach. Podłączenie inwertera do tablicy 

zasilającej, należy zrealizować kablem typu YDY o średnicy żył wyliczonej zgodnie z zasadami 

doboru przewodów prądu przemiennego. Do Wykonawcy należeć będzie wybranie miejsca, w 

którym instalacja fotowoltaiczna zostanie wpięta do wewnętrznej sieci obiektu. 

Zarówno strona prądu stałego jak i przemiennego instalacji PV, będą chronione od przepięć 

poprzez ograniczniki przepięć dobrane przez Wykonawcę, do warunków w jakich będą 

pracowały.  

Ramy paneli zostaną uziemione, a potencjał odprowadzony za pośrednictwem przewodu PE 

wpiętego na szynę PE tablicy rozdzielczej. 

 

Minimalne wymagania urządzeń instalacji fotowoltaicznej  

Moduły fotowoltaiczne  
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• Moc STC 310Wp – lub równoważne, umożliwiające osiągnięcie celów, określonych w 

niniejszym zapytaniu, 

• typ monokrystaliczny 60 ogniw - lub równoważne, umożliwiające osiągnięcie celów, 

określonych w niniejszym zapytaniu 

• tolerancja mocy +3% / -0%  

• klasa szczelności puszki przyłączeniowej IP 67  

• gwarancja producenta na wyrób nie mniejsza niż 10 lat  

•  gwarancja wydajności po 10 latach minimum 90%  

• gwarancja wydajności po 25 latach minimum 80%  

• odporność na wiatr od czoła minimum 5 400 Pa  

• odporność na wiatr od tyłu minimum 2 400 Pa  

• klasa szczelności konektorów IP 67  

• wymagane certyfikaty IEC 61215, IEC 617309 lub równoznaczne  

• temperatura pracy -40 do +85 ºC  

• wymiary nie większe niż 1000mm x 1700mm x 40 mm  

• rama z aluminium anodowanego – lub równoważne, umożliwiające osiągnięcie 

celów, określonych w niniejszym zapytaniu, 

• otwory odwadniające w ramie  

• traker MPP zintegrowany z panelem lub inny kompatybilny  

 

Inwerter  

• rodzaj falownika trójfazowy, beztransformatorowy,  

•  moc znamionowa po stronie AC min. 6 kVA,  

• Trakking MPP z poziomu pojedynczego modułu,  

• zabezpieczenie przed błędną polaryzacją tak, dioda,  

• znamionowe napięcie wyjściowe AC 230V/400V 3/N/PE,  

• częstotliwość 50 Hz. 

• cos phi 1 do 0,8 ind., poj.  

• sprawność europejska minimum 97%  

• nastawy współpracy z siecią OSD zgodnie z PN-EN 50438 lub równoważną  

• zabezpieczenie przed pracą wyspową  

• stopień ochrony przed warunkami zew. minimum IP54  

• porty komunikacyjne Ethernet/ RS485  

• temperatura pracy -25 do +60 ºC  

• monitoring parametrów pracy z poziomu serwera www oraz poprzez udostępnienie 

klucza API – wymagane, strona DC i AC 

 

Konstrukcja montażowa  

Wymaga się zastosowania systemowej konstrukcji montażowej instalacji modułów PV, 

dedykowanej przez jej producenta w całości na pokrycie dachu z blachy na rąbek. Montaż 
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profili montażowych do połaci dachu ma zostać wykonany poprzez zaciskane na felcach rąbka 

adaptery, zgodnie z instrukcją producenta systemu montażowego. 

 

Uwaga: 

1.     W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym 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”. 

2.     W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że 

są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że 

każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub 

równoważne”. 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. 

Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania 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.   

3.     Użycie w dokumencie zapytania ofertowego 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 
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przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w 

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

4.     Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący 

na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu, o 

konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to 

osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności 

wykonanych prac z dokumentacją projektową. 

4. Informacje dotyczące treści umowy, zawieranej z wybranym wykonawcą 

Umowa z wyłonionym wykonawcą będzie zakładała, że z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia, wyłoniony wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 

632 ustawy Kodeks cywilny. 

Zamawiający dopuszcza korzystanie przez Wykonawcę z podwykonawców. Zamawiający 

nie formułuje wymogu, by Wykonawca osobiście wykonywał określone prace. Zamawiający 

wskazuje, że Wykonawca będzie odpowiadał za działania podwykonawców (w tym za sposób 

wykonywania przez nich przedmiotu zamówienia), jak za własne. W przypadku korzystania z 

podwykonawców, Wykonawca zapewni, że poddadzą się oni nadzorowi, w zakresie 

prowadzonych prac, jaki będzie wykonywał Zamawiający. 

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wszystkie prace, określone w punkcie 3 

powyżej, w sposób odpowiadający projektowi budowlanemu, stanowiącemu załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

Termin wykonania prac: 31.12.2019 r.  

Warunki realizacji i odbioru prac zostały określone we wzorze umowy. 

 

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w umowie zawartej z wyłonionym 

wykonawcą, wynikać będzie ze złożonej przez niego pisemnej oferty, stanowiącej odpowiedź 

na niniejsze zapytanie ofertowe.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad wykonywaniem prac. Obowiązkiem 

wykonawcy będzie udzielać zamawiającemu oraz osobom działającym w jego imieniu 

wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, niezbędnych do oceny jakości 

wykonywania prac. 

Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu zamówienia w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności dotyczącymi zasad prowadzenia 

prac budowlanych oraz jakości materiałów budowlanych, 

Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu zamówienia w zgodzie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po sporządzeniu przez strony 

umowy częściowego protokołu odbioru, opatrzonego klauzulą „bez zastrzeżeń”. 
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Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie faktur, wystawionych przez 

Wykonawcę, na rachunek przez niego wskazany. Faktury wystawiane przez Wykonawcę 

muszą odwoływać się do 30-dniowego terminu płatności. 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy zawartej 

z  Wykonawcą w przypadku, gdy z dowolnego powodu projekt Zamawiającego przestanie być 

współfinansowany ze środków publicznych. W przypadku odstąpienia od umowy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiście wykonane prace. 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku, gdy zostanie ujawnione, że wyłoniony Generalny Wykonawca 

nie spełniał warunków przystąpienia do niniejszego postępowania. W szczególności dotyczy 

to sytuacji, w której Wykonawca nieprawdziwie oświadczył o wymaganym doświadczeniu lub 

korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego. 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca będzie rażąco naruszał jej postanowienia, 

pomimo stosownego wezwania ze strony Zamawiającego. 

 

5. Wymagania wobec oferentów. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

1) Skierują do wykonania zamówienia co najmniej jedną osobę, zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę, posiadającą uprawnienia eksploatacyjne dla urządzeń 

elektrycznych oraz jednego pracownika posiadającego certyfikat instalatora OZE w 

specjalności fotowoltaika. 

Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia złożonego 

w ofercie. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie warunku. Zobowiązanie do 

skierowania do wykonania zamówienia wskazanych pracowników zostanie 

włączone do umowy zawartej z Wykonawcą; zobowiązanie to będzie uznawane za 

istotne. 

2) wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert (a w przypadku, gdy oferent prowadzi działalność 

gospodarczą krócej – w okresie prowadzenia działalności gospodarczej) co 

najmniej dwa zamówienia, polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, 

przy czym: 

a. co najmniej jedno zamówienie musiało polegać na wykonaniu instalacji o 

mocy nie niższej niż 10 kWp,  

b. co najmniej jedno zamówienie dotyczyło instalacji z zastosowaniem 

układów MPPT przy każdym z paneli (optymalizatory mocy, mikrofalowniki 

itp.)  

Spełnienie warunku posiadania doświadczenia oceniane będzie na podstawie: 

a) oświadczenia, złożonego przez oferenta w formularzu oferty udostępnionym przez 

Zamawiającego, oraz 
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b) dokumentów (referencji, protokołów odbioru lub innych dokumentów 

wystawionych przez inwestora) potwierdzających oświadczenie. 

Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do zweryfikowania oświadczenia 

oferenta, zarówno na etapie oceny ofert, jak i przed podpisaniem umowy z 

Wykonawcą. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

Wykonawca może polegać na doświadczeniu innego podmiotu, niezależnie od 

łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca musi wraz 

z ofertą złożyć oświadczenie innego podmiotu, obejmujące dane o: inwestorze, 

miejscu realizacji, dacie realizacji (rozpoczęcie-zakończenie) oraz mocy i rodzaju 

zamontowanej instalacji, jak również zastosowaniu układów MPPT. Z oświadczenia 

musi wynikać, że podmiot udzielający doświadczenia wykonał instalację o parametrach 

określonych w niniejszym zamówieniu. Ocena spełniania warunków zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia oraz dokumentów (referencji, protokołów 

odbioru lub innych dokumentów wystawionych przez inwestora) potwierdzających 

oświadczenie 

 

Przez należytą staranność Zamawiający rozumie taki sposób wykonania prac 

związanych z inwestycją, który doprowadził do wydania przez inwestora referencji lub 

protokołu lub innego dokumentu potwierdzającego prawidłowość wykonania prac. 

 

6. Zasady składania ofert  

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

b) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Każda kolejna oferta złożona przez tego 

samego oferenta podlega odrzuceniu.  

Uwaga. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany dokumentacji 

postępowania, powodującej konieczność zmiany formularza oferty, Zamawiający 

wezwie oferentów do złożenia poprawionego formularza oferty, wyznaczając im 

stosowny czas na dokonanie takiej poprawy. 

Oferent może wycofać ofertę, składając Zamawiającemu jednoznaczne oświadczenie. 

c) Warunkiem ważności oferty jest jej złożenia na formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz ofertą należy złożyć następujące 

załączniki: 

• Umowa spółki cywilnej (jeśli dotyczy) – w formie kopii potwierdzonej przez 

oferenta za zgodność z oryginałem, 

• Dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej ofertę do występowania 

w imieniu oferenta (jeśli dotyczy) - w formie kopii potwierdzonej przez oferenta 

za zgodność z oryginałem. 

• Dokumenty potwierdzające oświadczenie o posiadaniu doświadczenia. 

d) Wymagane jest, by oferty były ważne przez okres 45 dni od daty ich złożenia. 
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e) Oferty należy składać do dnia 11 października 2019 r. do końca dnia. Oferty złożone po 

tak wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferenci, którzy złożą oferty po 

terminie, zostaną pisemnie poinformowani o przyczynach pozostawienia ich ofert bez 

rozpatrzenia. Oferty złożone po terminie nie będą zwracane oferentom – będą one 

archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się 

kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem 

publicznym. 

f) Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, 

wysłana kurierem lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta Polska) na 

adres siedziby Zamawiającego:  

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Lublinie: 

Al. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin. 

g) Oferta (wraz z wymaganymi załącznikami) musi być podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania oferenta. Zamawiający ustali, czy oferta została 

podpisana przez osoby upoważnione na podstawie dostępnych publicznych rejestrów. 

W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy 

dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. 

W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym 

pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa. 

h) Zamawiający wymaga, by oferta (oraz wymagane załączniki) zostały podpisane 

czytelnie - imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Oferenta. 

Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod 

tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie opatrzony pieczęcią imienną 

(wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis. 

Celem tego postanowienia jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości ustalenia, czy 

osoba lub osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania Oferenta 

w świetle publicznych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty.  

Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do 

reprezentowania Oferenta w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub 

dokumentów dołączonych do oferty, zostanie odrzucona, bez wezwania do poprawy. 

Oferta podpisana nieczytelnie (parafą), nie opatrzona pieczęcią imienną (wskazującą 

imię i nazwisko) osoby składającej podpis nieczytelny, zostanie odrzucona, bez 

wzywania do poprawy.  

Oferty odrzucone nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez 

Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym 

prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym. 

i) Oferta niekompletna (nie obejmująca wszystkich stron i oświadczeń oraz dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium) zostanie odrzucona, bez wzywania oferenta 

do poprawy. Oferty odrzucone nie będą zwracane oferentom – będą one 

archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się 
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kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem 

publicznym. 

j) Zamawiający odrzuci ofertę, odwołującą się do okresów gwarancji krótszych, niż 

określone w niniejszym zapytaniu. 

k) Zamawiający przewiduje następującą procedurę odwoławczą od wyniku 

postępowania. Oferent, którego oferta nie została wybrana, na podstawie udzielonej 

informacji o wyborze wykonawcy, może wnieść odwołanie do Proboszcza Parafii. 

Odwołanie musi zawierać zarzuty, dotyczące wyniku oceny. Do czasu rozstrzygnięcia 

zarzutów, nie zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą. O wyniku 

rozpatrzenia zarzutów Proboszcz Parafii informuje oferenta w drodze pisemnej. Wynik 

rozpatrzenia zarzutów jest ostateczny. Na podstawie wyniku rozpatrzenia zarzutów, 

Zamawiający podejmuje ostateczną decyzję o wyniku postępowania.  

l) Zamawiający powiadomi o wyniku oceny złożonych ofert na swojej stronie 

internetowej. Dodatkowo, Zamawiający poinformuje oferentów o wyniku 

postępowania drogą elektroniczną (list e-mail) lub pocztą tradycyjną. 

m) Na żądanie oferenta, który uczestniczył w postępowaniu, Zamawiający udostępni 

protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert.  

o) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez 

podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, 

oferenci akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.  

 

7. Kryteria oceny ofert. 

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami: 

 

a. Cena – 60% 

b. Okres gwarancji na wykonane prace, gdzie gwarantem jest Wykonawca – 20% 

c. Okres gwarancji na inwerter, gdzie gwarantem jest producent – 10% 

d. Czas reakcji serwisowej – 10% 

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 

 

a) Cena: 60 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 60 pkt.) wyliczana wg wzoru:  

 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert  

-------------------------------------------------------------------------------------- x 60 

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie 
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b) Okres gwarancji na wykonane prace (nie mniej, niż 3 lata; oferta odwołująca się do 

krótszego okresu gwarancji zostanie odrzucona, jako nie spełniająca warunków 

postępowania): 20% - Wartość zależna od zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonane 

prace (max 20 pkt.), przyznawana wg zasady: 4 lata – 4 pkt., 5 lat – 8 pkt., 6 lat – 12 pkt., 7 lat 

– 16 pkt., 8 i więcej lat – 20 pkt. 

 

c) Okres gwarancji na inwerter (nie mniej niż 7 lat; oferta odwołująca się do krótszego okresu 

gwarancji zostanie odrzucona, jako nie spełniająca warunków postępowania): 10% - Wartość 

zależna od okresu gwarancji na inwerter (max 10 pkt.), przyznawana wg zasady: 

8 lat – 2 pkt., 9 lat – 4 pkt., 10 lat – 6 pkt., 11 lat – 8 pkt., 12 i więcej lat – 10 pkt. 

 

d) Czas reakcji serwisowej: 10% - Wartość zależna od zadeklarowanego czasu reakcji 

serwisowej wyrażonego w godzinach (max 10 pkt.) wyliczana wg wzoru:  

 

Najkrótszy czas reakcji serwisowej wskazany wśród otrzymanych ofert  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 

Czas reakcji serwisowej wskazany w badanej ofercie 

 

Pod pojęciem czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach 

zegarowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego 

informacji o awarii przedmiotu zamówienia do przyjazdu pracownika Zamawiającego i 

podjęcia działań w celu usunięcia awarii. W przypadku niedotrzymania w trakcie trwania 

umowy (okresie gwarancji) czasu reakcji na zgłoszenie, Zamawiający zastosuje karę umowną 

egzekwowaną z puli środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania zadania, w 

kwocie 1000 zł.  

 

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a, b, c, d. Punkty 

będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady 

zaokrąglania. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium 

wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

 

8. Udzielanie informacji 

Każdy podmiot zainteresowany ofertą ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści zawartych w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach.  

Pytania muszą być przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: 

kancelaria@rodzina.lublin.pl 

W tytule zapytania mailowego proszę wpisać: „Termomodernizacja - instalacja 

fotowoltaiczna”. 

mailto:kancelaria@rodzina.lublin.pl
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Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

9. Zasady zmian w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna 

w następujących przypadkach: 

1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegających 

na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu 

bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy 

prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co 

powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 

techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.  

2) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie 

dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki 

budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia prac budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia – termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony 

o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej 

wymienionymi zasadami. 

3) wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną 

nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron 

umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich 

obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania 

po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć 

przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością. 

4) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady 

i terminy jej realizacji,  

5) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

6) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, 

pozwoleń i uzgodnień, 

7) ustalenia, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie 

jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

8) wystąpią lub zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujące 

koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa realizację przedmiotu umowy,  

9) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie 
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zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa 

zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom 

prawnym. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin 

przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do 

odwrócenia skutków powołanych wyżej okoliczności. 

4. W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w 

następujących przypadkach: 

1) zmiany Wykonawcy, gdy  wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i 

obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, 

połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie 

ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą 

innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z 

niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa 

zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom 

prawnym. 

3) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,  

4) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

5) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub 

z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej,  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, wymienionych w ust. 4, powodujących 

ograniczenie zakresu realizowanych robót budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie 

proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 i 4 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

Ks. Tadeusz Pajurek 
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Proboszcz Parafii 


