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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Gmina Złocieniec
Adres pocztowy: 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3
Miejscowość: Złocieniec

Kod pocztowy: 78-520

Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Złocieńcu

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 0943672022

Osoba do kontaktów: Dorota Wojas
E-mail: um.zamowienia@zlocieniec.pl

Faks: +48 0943671618

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zlocieniec.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
EKOLOGICZNA GMINA – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W GMINIE ZŁOCIENIEC
POPRZEZ ZAPOCZĄTKOWANIE ROZWOJU PROGRAMU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POSTACI
OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH - DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 9 budynków użyteczności
publicznych, do których Gmina Złocieniec posiada tytuł prawny.
1)Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu przy ul.
Połczyńskiej 6 o mocy docelowej 7,02 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachu obiektu
Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Źródłami energii odnawialnej są moduły fotowoltaiczne o mocy co najmniej
260 Wp. Moduły te będą zamocowane w specjalnej przygotowanej konstrukcji bazowej. Tak przygotowane
moduły PV należy odpowiednio połączyć w dobrane łańcuchy według schematu łączeniowego, a następnie
połączyć do napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej sprawności. Połączone moduły PV stanowią pole
źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,02 kWp wyniesie
4292,03 kWh.
2)Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego
w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a o mocy docelowej 20,80 kWp. Moduły fotowoltaiczne
zostaną zainstalowane na części dachu obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1. Źródłami energii odnawialnej są
moduły fotowoltaiczne o mocy co najmniej 260 Wp . Moduły te będą zamocowane w specjalnej przygotowanej
konstrukcji bazowej. Tak przygotowane moduły PV należy odpowiednio połączyć w dobrane łańcuchy według
schematu łączeniowego, a następnie połączyć do napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej sprawności.
Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z instalacji
fotowoltaicznej o mocy 20,80 kWp wyniesie 16436,37 kWh.
3)Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu prz ul. I Dywizji
Wojska Polskiego 6 o mocy docelowej 4,68 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na części
dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego
4a i połączone z wewnętrzną instalacją elektryczną Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu. Źródłami energii
odnawialnej są moduły fotowoltaiczne o mocy co najmniej 260 Wp. Moduły te będą zamocowane w specjalnej
przygotowanej konstrukcji bazowej. Tak przygotowane moduły PV należy odpowiednio połączyć w dobrane
łańcuchy według schematu łączeniowego, a następnie połączyć do napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej
sprawności. Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z
instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,68 kWp wyniesie 3698,18 kWh.
4)Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złocieńcu przy ul. Plac 650-Lecia 1, przeznaczonych
do mocowania ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej 12,22 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną
zainstalowane na dachu obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Źródłami energii
odnawialnej są moduły fotowoltaiczne o mocy co najmniej 260 Wp. Moduły te będą zamocowane w specjalnej
przygotowanej konstrukcji bazowej. Tak przygotowane moduły PV należy odpowiednio połączyć w dobrane
łańcuchy według schematu łączeniowego, a następnie połączyć do napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej
sprawności. Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z
instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,22 kWp wyniesie 8463,57 kWh.
5)Dostawa i montaż instalacji dla EUROBOISKA w Złocieńcu o mocy docelowej 38,22 kWp. Moduły
fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na części dachu obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego
w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a i połączone z wewnętrzną instalacją elektryczną Euroboiska
w Złocieńcu. Źródłami energii odnawialnej są moduły fotowoltaiczne o mocy co najmniej 260 Wp. Moduły te
będą zamocowane w specjalnej przygotowanej konstrukcji bazowej. Tak przygotowane moduły PV należy
odpowiednio połączyć w dobrane łańcuchy według schematu łączeniowego, a następnie połączyć do
napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej sprawności. Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii
odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,22 kWp wyniesie 30201,83 kWh.
6)Dostawa i montaż instalacji dla Filii Szkoły Podstawowa Nr 1 w Złocieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 2 o
mocy docelowej 21,58 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachu obiektu Filii Szkoły
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Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu. Źródłami energii odnawialnej są moduły fotowoltaiczne o mocy co najmniej 260
Wp. Moduły te będą zamocowane w specjalnej przygotowanej konstrukcji bazowej. Tak przygotowane moduły
PV należy odpowiednio połączyć w dobrane łańcuchy według schematu łączeniowego, a następnie połączyć
do napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej sprawności. Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii
odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana
z instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,58 kWp wyniesie 16314,48 kWh .
7)Dostawa i montaż instalacji dla Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4 o
mocy docelowej 8,84 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na części dachu obiektu Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a i połączone z
wewnętrzną instalacją elektryczną Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu. Źródłami energii odnawialnej są moduły
fotowoltaiczne o mocy co najmniej 260 Wp. Moduły te będą zamocowane w specjalnej przygotowanej
konstrukcji bazowej. Tak przygotowane moduły PV należy odpowiednio połączyć w dobrane łańcuchy według
schematu łączeniowego, a następnie połączyć do napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej sprawności.
Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z instalacji
fotowoltaicznej o mocy 8,84 kWp wyniesie 6985,46 kWh .
8)Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Złocieńcu przy ul.
Czaplineckiej 3 o mocy docelowej 4,68 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na części dachu
obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego
4a i połączone z wewnętrzną instalacją elektryczną Hali Widowiskowo-Sportowej w Złocieńcu. Źródłami
energii odnawialnej są moduły fotowoltaiczne o mocy 260 Wp. Moduły te będą zamocowane w specjalnej
przygotowanej konstrukcji bazowej. Tak przygotowane moduły PV należy odpowiednio połączyć w dobrane
łańcuchy według schematu łączeniowego, a następnie połączyć do napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej
sprawności. Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z
instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,68 kWp wyniesie 3698.18 kWh .
9)Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu przy
ul. Czaplineckiej 3 o mocy docelowej 3,90 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na części
dachu obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego
4a i połączone z wewnętrzną instalacją elektryczną Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu. Źródłami
energii odnawialnej są moduły fotowoltaiczne o mocy 260 Wp. Moduły te będą zamocowane w specjalnej
przygotowanej konstrukcji bazowej. Tak przygotowane moduły PV należy odpowiednio połączyć w dobrane
łańcuchy według schematu łączeniowego, a następnie połączyć do napowietrznej stacji inwerterowej o wysokiej
sprawności. Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z
instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,90 kWp wyniesie 3081,82 kWh.
Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót i sztuką budowlaną W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w
stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu – w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia.
Szczegółowy zakres oraz technologia wykonania robót budowlanych zawiera załączona dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ).
Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na wykonawcy. Podane
ewentualne w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i
technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia
tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej
budynków, których dotyczy przetarg nieograniczony.
Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek
niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.
Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych,
w gatunku I, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych. Występujące w
opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Uwaga: wszystkie
użyte znaki towarowe, patenty, nazwy własne, pochodzenie użyte w dokumentacji projektowej, należy
rozumieć jako przykładowe, tzn. że możliwe jest zastosowanie materiałów budowlanych, urządzeń, rozwiązań
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technologicznych itp. - innych, pod warunkiem, że będą one co najmniej równoważne, tj. o bezsprzecznie takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i cechach jakościowo-eksploatacyjnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego materiały, urządzenia, rozwiązania technologiczne spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. Wszelkie produkty równoważne zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać
niezbędne deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami.
Ponadto zakres prac obejmuje:
1.Wykonanie i umieszczenie na wszystkich obiektach (9szt) w momencie rozpoczęcia prac tablic
informacyjnych wiszących zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi wytycznymi w tym zakresie, dostępnymi na
stronie: http://rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/wytyczne_dotyczacze_informacji_i_promocji.htm
Tablica informacyjna musi zawierać (wzór znajduje się na ww. stronie internetowej):
-informację o źródle dofinansowania projektu (co najmniej 25% całej powierzchni tablicy);
-logo NSS – Program Regionalny;
-logo Województwa Zachodniopomorskiego – Pomorze Zachodnie;
-emblemat UE wraz z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;
-tytuł projektu oraz nazwę beneficjenta;
-obowiązkowe jest dodanie hasła programu Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego.
Rozmiar tablicy informacyjnej nie powinien być mniejszy niż 90 x 70 cm. Tablica informacyjna może zawierać
informację nt. wartości inwestycji oraz udziału środków z UE oraz innych źródeł w jej finansowaniu, informację o
wykonawcy projektu (tylko jeśli jest Beneficjentem), emblemat projektodawcy etc.
2.Po zakończeniu inwestycji - wykonanie i umieszczenie stałej tablicy pamiątkowej (1szt), mającej
na celu trwałe informowanie o współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Tablica musi być
wykonana zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi wytycznymi w tym zakresie, dostępnymi na stronie http://
rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/wytyczne_dotyczacze_informacji_i_promocji.htm
Tablica pamiątkowa musi zawierać:
-informację o źródle dofinansowania projektu (co najmniej 25% całej powierzchni tablicy);
-logo NSS – Program Regionalny;
-emblemat UE wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
-logo Województwa Zachodniopomorskiego – Pomorze Zachodnie;
-tytuł projektu oraz nazwę beneficjenta;
-obowiązkowe jest dodanie hasła programu Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego .
Rozmiar tablicy pamiątkowej nie może być mniejszy niż 90 x 70 cm.
Na tablicy pamiątkowej mogą również się znaleźć dodatkowe informacje nt. wartości inwestycji
oraz udziału środków z UE oraz innych źródeł w jej finansowaniu, nazwa czy emblemat beneficjenta bądź
wykonawcy projektu jednak tylko w przypadku, jeśli jest beneficjentem. Na tablicach nie mogą znajdować się
logotypy firm realizujących inwestycję, jeśli nie są Beneficjentem.
Zakres robót obejmuje również:
1)inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
2)pomiary, opinie, uzgodnienia niezbędne do oddania obiektów do eksploatacji i przystąpienia
do użytkowania instalacji,
3)wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych, powykonawczych badań instalacji,
umożliwiających włączenie do sieci operatora systemu dystrybucji,
4)sporządzenie wniosków do operatora systemu dystrybucji o przyłączenie instalacji do sieci operatora i
przekazanie zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do systemu operatora dystrybucji.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
09331200
45310000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP.271.8.2015.DW
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_zlocieniec
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-066850 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 099-179096 z dnia: 23/05/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
20/05/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Przedmiotem zamówienia jest
Przedmiotem zamówienia jest
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
dostawa i montaż instalacji
dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych dla 9 budynków
fotowoltaicznych dla 9 budynków
zakupu :
użyteczności
użyteczności publicznych, do których
publicznych, do których Gmina
Gmina Złocieniec posiada tytuł
Złocieniec posiada tytuł prawny.
prawny.
1)Dostawa i montaż instalacji
1)Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej dla Złocienieckiego fotowoltaicznej dla Złocienieckiego
Ośrodka Kultury w Złocieńcu przy ul. Ośrodka Kultury w Złocieńcu przy
Połczyńskiej 6 o mocy docelowej
ul.Połczyńskiej 6 o minimalnej
7,02 kWp. Moduły fotowoltaiczne
mocy zainstalowanej 7,02 kWp.
zostaną zainstalowane na dachu
Moduły fotowoltaiczne zostaną
obiektu
zainstalowane na dachu obiektu
Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
Źródłami energii odnawialnej są
Źródłami energii odnawialnej są
moduły fotowoltaiczne o mocy co
moduły fotowoltaiczne o mocy
najmniej
co najmniej 260 Wp. Moduły te
260 Wp. Moduły te będą
będą zamocowane w specjalnej
zamocowane w specjalnej
przygotowanej konstrukcji bazowej.
przygotowanej konstrukcji bazowej. Tak przygotowane
Tak przygotowane
moduły PV należy odpowiednio
moduły PV należy odpowiednio
połączyć w dobrane łańcuchy według
połączyć w dobrane łańcuchy według schematu łączeniowego, a następnie
schematu łączeniowego, a następnie połączyć do napowietrznej stacji
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inwerterowej o wysokiej sprawności.
połączyć do napowietrznej stacji
inwerterowej o wysokiej sprawności. Połączone moduły PV stanowią pole
Połączone moduły PV stanowią pole źródeł energii odnawialnej. Prognoza
źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z instalacji
roczna uzyskana z instalacji
fotowoltaicznej o mocy 7,02 kWp
fotowoltaicznej o mocy 7,02 kWp
wyniesie 4292,03 kWh.
wyniesie
2)Dostawa i montaż instalacji
4292,03 kWh.
fotowoltaicznej dla budynku
2)Dostawa i montaż instalacji
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J.
fotowoltaicznej dla budynku
Kusocińskiego w Złocieńcu przy
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J.
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a
Kusocińskiego
o minimalnej mocy zainstalowanej
w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska 20,80 kWp. Moduły fotowoltaiczne
Polskiego 4a o mocy docelowej
zostaną zainstalowane na części
20,80 kWp. Moduły fotowoltaiczne dachu obiektu Szkoły Podstawowej
zostaną zainstalowane na części
Nr 1. Źródłami energii odnawialnej
dachu obiektu Szkoły Podstawowej są moduły fotowoltaiczne o mocy
Nr 1. Źródłami energii odnawialnej są co najmniej 260 Wp . Moduły te
moduły fotowoltaiczne o mocy
będą zamocowane w specjalnej
co najmniej 260 Wp . Moduły te
przygotowanej konstrukcji bazowej.
będą zamocowane w specjalnej
Tak przygotowane moduły PV
przygotowanej
należy odpowiednio połączyć w
konstrukcji bazowej. Tak
dobrane łańcuchy według schematu
przygotowane moduły PV należy
łączeniowego, a następnie połączyć
odpowiednio połączyć w dobrane
do napowietrznej stacji inwerterowej
łańcuchy według
o wysokiej sprawności.Połączone
schematu łączeniowego, a następnie moduły PV stanowią pole źródeł
połączyć do napowietrznej stacji
energii odnawialnej. Prognoza
inwerterowej o wysokiej sprawności. roczna uzyskana z instalacji
Połączone moduły PV stanowią pole fotowoltaicznej o mocy 20,80 kWp
źródeł energii odnawialnej. Prognoza wyniesie 16436,37 kWh.
roczna uzyskana z instalacji
3)Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 20,80 kWp fotowoltaicznej dla Ochotniczej
wyniesie 16436,37 kWh.
Straży Pożarnej w Złocieńcu prz
3)Dostawa i montaż instalacji
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 6 o
fotowoltaicznej dla Ochotniczej
minimalnej mocy zainstalowanej 4,68
Straży Pożarnej w Złocieńcu prz ul. I kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną
Dywizji
zainstalowane na części dachu
Wojska Polskiego 6 o mocy
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
docelowej 4,68 kWp. Moduły
im. J. Kusocińskiego w Złocieńcu
fotowoltaiczne zostaną
przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego
zainstalowane na części
4a i połączone z wewnętrzną
dachu budynku Szkoły Podstawowej instalacją elektryczną Ochotniczej
Nr 1 im. J. Kusocińskiego w
Straży Pożarnej w Złocieńcu.
Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Źródłami energii odnawialnej są
Polskiego
moduły fotowoltaiczne o mocy
4a i połączone z wewnętrzną
co najmniej 260 Wp. Moduły te
instalacją elektryczną Ochotniczej
będą zamocowane w specjalnej
Straży Pożarnej w Złocieńcu.
przygotowanej konstrukcji bazowej.
Źródłami energii
Tak przygotowane moduły PV
odnawialnej są moduły
należy odpowiednio połączyć w
fotowoltaiczne o mocy co
dobrane łańcuchy według schematu
najmniej 260 Wp. Moduły te będą
łączeniowego, a następnie połączyć
zamocowane w specjalnej
do napowietrznej stacji inwerterowej
o wysokiej sprawności. Połączone
moduły PV stanowią pole źródeł
energii odnawialnej. Prognoza
roczna uzyskana z instalacji
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przygotowanej konstrukcji bazowej. fotowoltaicznej o mocy 4,68 kWp
Tak przygotowane moduły PV należy wyniesie 3698,18 kWh.
odpowiednio połączyć w dobrane
4)Dostawa i montaż instalacji
łańcuchy według schematu
fotowoltaicznej budynku
łączeniowego, a następnie połączyć użyteczności publicznej Miejsko
do napowietrznej stacji inwerterowej - Gminnego Ośrodka Pomocy
o wysokiej
Społecznej w Złocieńcu przy ul. Plac
sprawności. Połączone moduły
650-Lecia 1, przeznaczonych do
PV stanowią pole źródeł energii
mocowania ogniw fotowoltaicznych
odnawialnej. Prognoza roczna
o minimalnej mocy zainstalowanej
uzyskana z
12,22 kWp. Moduły fotowoltaiczne
instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,68 zostaną zainstalowane na dachu
kWp wyniesie 3698,18 kWh.
obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka
4)Dostawa i montaż instalacji
Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
fotowoltaicznej budynku
Źródłami energii odnawialnej są
użyteczności publicznej Miejsko moduły fotowoltaiczne o mocy
Gminnego Ośrodka
co najmniej 260 Wp. Moduły te
Pomocy Społecznej w Złocieńcu
będą zamocowane w specjalnej
przy ul. Plac 650-Lecia 1,
przygotowanej konstrukcji bazowej.
przeznaczonych
Tak przygotowane moduły PV należy
do mocowania ogniw
odpowiednio połączyć w dobrane
fotowoltaicznych o mocy docelowej łańcuchy według schematu
12,22 kWp. Moduły fotowoltaiczne łączeniowego, a następnie połączyć
zostaną
do napowietrznej stacji inwerterowej
zainstalowane na dachu obiektu
o wysokiej sprawności. Połączone
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy moduły PV stanowią pole źródeł
Społecznej w Złocieńcu. Źródłami
energii odnawialnej. Prognoza
energii
roczna uzyskana z instalacji
odnawialnej są moduły
fotowoltaicznej o mocy 12,22 kWp
fotowoltaiczne o mocy co
wyniesie 8463,57 kWh.
najmniej 260 Wp. Moduły te będą
5)Dostawa i montaż instalacji dla
zamocowane w specjalnej
EUROBOISKA w Złocieńcu o
przygotowanej konstrukcji bazowej. minimalnej mocy zainstalowanej
Tak przygotowane moduły PV należy 38,22 kWp. Moduły fotowoltaiczne
odpowiednio połączyć w dobrane
zostaną zainstalowane na części
łańcuchy według schematu
dachu obiektu Szkoły Podstawowej
łączeniowego, a następnie połączyć Nr 1 im. J. Kusocińskiego w
do napowietrznej stacji inwerterowej Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska
o wysokiej
Polskiego 4a i połączone z
sprawności. Połączone moduły
wewnętrzną instalacją elektryczną
PV stanowią pole źródeł energii
Euroboiska w Złocieńcu. Źródłami
odnawialnej. Prognoza roczna
energii odnawialnej są moduły
uzyskana z
fotowoltaiczne o mocy co
instalacji fotowoltaicznej o mocy
najmniej 260 Wp. Moduły te
12,22 kWp wyniesie 8463,57 kWh. będą zamocowane w specjalnej
5)Dostawa i montaż instalacji dla
przygotowanej konstrukcji bazowej.
EUROBOISKA w Złocieńcu o mocy Tak przygotowane moduły PV
docelowej 38,22 kWp. Moduły
należy odpowiednio połączyć w
fotowoltaiczne zostaną
dobrane łańcuchy według schematu
zainstalowane na części dachu
łączeniowego, a następnie połączyć
obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. do napowietrznej stacji inwerterowej
J. Kusocińskiego
o wysokiej sprawności. Połączone
w Złocieńcu przy ul. I Dywizji
moduły PV stanowią pole źródeł
Wojska Polskiego 4a i połączone z energii odnawialnej. Prognoza
roczna uzyskana z instalacji
fotowoltaicznej o mocy 38,22 kWp
wyniesie 30201,83 kWh.
6)Dostawa i montaż instalacji dla
Filii Szkoły Podstawowa Nr 1 w
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wewnętrzną instalacją elektryczną Złocieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 2
Euroboiska
o minimalnej mocy zainstalowanej
w Złocieńcu. Źródłami energii
21,58 kWp. Moduły fotowoltaiczne
odnawialnej są moduły
zostaną zainstalowane na dachu
fotowoltaiczne o mocy co najmniej obiektu Filii Szkoły
260 Wp. Moduły te
Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu.
będą zamocowane w specjalnej
Źródłami energii odnawialnej są
przygotowanej konstrukcji bazowej. moduły fotowoltaiczne o mocy
Tak przygotowane moduły PV należy co najmniej 260 Wp. Moduły te
odpowiednio połączyć w dobrane
będą zamocowane w specjalnej
łańcuchy według schematu
przygotowanej konstrukcji bazowej.
łączeniowego, a następnie połączyć Tak przygotowane moduły
do
PV należy odpowiednio połączyć w
napowietrznej stacji inwerterowej
dobrane łańcuchy według schematu
o wysokiej sprawności. Połączone łączeniowego, a następnie połączyć
moduły PV stanowią pole źródeł
do napowietrznej stacji inwerterowej
energii
o wysokiej sprawności. Połączone
odnawialnej. Prognoza roczna
moduły PV stanowią pole źródeł
uzyskana z instalacji fotowoltaicznej energii
o mocy 38,22 kWp wyniesie
odnawialnej. Prognoza roczna
30201,83 kWh.
uzyskana z instalacji fotowoltaicznej
6)Dostawa i montaż instalacji dla
o mocy 21,58 kWp wyniesie
Filii Szkoły Podstawowa Nr 1 w
16314,48 kWh .7)Dostawa i montaż
Złocieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 2 instalacji dla Gimnazjum Nr 1
o
w Złocieńcu przy ul. I Dywizji
mocy docelowej 21,58 kWp.
Wojska Polskiego 4 o minimalnej
Moduły fotowoltaiczne zostaną
mocy zainstalowanej 8,84 kWp.
zainstalowane na dachu obiektu Filii Moduły fotowoltaiczne zostaną
Szkoły
zainstalowane na części dachu
Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu.
obiektu Szkoły Podstawowej
Źródłami energii odnawialnej są
Nr 1 im. J. Kusocińskiego w
moduły fotowoltaiczne o mocy co
Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska
najmniej 260
Polskiego 4a i połączone z
Wp. Moduły te będą zamocowane w wewnętrzną instalacją elektryczną
specjalnej przygotowanej konstrukcji Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu.
bazowej. Tak przygotowane moduły Źródłami energii odnawialnej są
PV należy odpowiednio połączyć w moduły fotowoltaiczne o mocy
dobrane łańcuchy według schematu co najmniej 260 Wp. Moduły te
łączeniowego, a następnie połączyć będą zamocowane w specjalnej
do napowietrznej stacji inwerterowej przygotowanej
o wysokiej sprawności. Połączone konstrukcji bazowej. Tak
moduły PV stanowią pole źródeł
przygotowane moduły PV należy
energii
odpowiednio połączyć w dobrane
odnawialnej. Prognoza roczna
łańcuchy według schematu
uzyskana
łączeniowego, a następnie połączyć
z instalacji fotowoltaicznej o mocy
do napowietrznej stacji inwerterowej
21,58 kWp wyniesie 16314,48
o wysokiej sprawności.
kWh .7)Dostawa i montaż instalacji Połączone moduły PV stanowią
dla Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu
pole źródeł energii odnawialnej.
przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4 Prognoza roczna uzyskana z
o
instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,84
mocy docelowej 8,84 kWp.
kWp wyniesie 6985,46 kWh .
Moduły fotowoltaiczne zostaną
8)Dostawa i montaż instalacji
zainstalowane na części dachu
fotowoltaicznych dla Hali
obiektu Szkoły
Widowiskowo-Sportowej w Złocieńcu
przy ul. Czaplineckiej 3 o minimalnej
mocy zainstalowanej 4,68 kWp.
Moduły fotowoltaiczne zostaną
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zainstalowane na części dachu
Podstawowej Nr 1 im. J.
Kusocińskiego w Złocieńcu przy
obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a i
J. Kusocińskiego w Złocieńcu przy
połączone z
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a i
wewnętrzną instalacją elektryczną połączone z wewnętrzną instalacją
Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu.
elektryczną Hali WidowiskowoŹródłami energii odnawialnej są
Sportowej w Złocieńcu. Źródłami
moduły
energii odnawialnej są moduły
fotowoltaiczne o mocy co
fotowoltaiczne o mocy 260 Wp.
najmniej 260 Wp. Moduły te
Moduły te będą zamocowane w
będą zamocowane w specjalnej
specjalnej przygotowanej konstrukcji
przygotowanej
bazowej. Tak przygotowane moduły
konstrukcji bazowej. Tak
PV należy odpowiednio połączyć w
przygotowane moduły PV należy
dobrane
odpowiednio połączyć w dobrane
łańcuchy według schematu
łańcuchy według
łączeniowego, a następnie połączyć
schematu łączeniowego, a następnie do napowietrznej stacji inwerterowej
połączyć do napowietrznej stacji
o wysokiej sprawności. Połączone
inwerterowej o wysokiej sprawności. moduły PV stanowią pole źródeł
Połączone moduły PV stanowią pole energii odnawialnej. Prognoza
źródeł energii odnawialnej. Prognoza roczna uzyskana z instalacji
roczna uzyskana z instalacji
fotowoltaicznej o mocy 4,68 kWp
fotowoltaicznej o mocy 8,84 kWp
wyniesie 3698.18 kWh .
wyniesie 6985,46 kWh .
9)Dostawa i montaż instalacji
8)Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych dla Ośrodka
fotowoltaicznych dla Hali
Sportu i Rekreacji w Złocieńcu przy
Widowiskowo-Sportowej w Złocieńcu ul. Czaplineckiej 3 o minimalnej
przy ul.
mocy zainstalowanej 3,90 kWp.
Czaplineckiej 3 o mocy docelowej
Moduły fotowoltaiczne zostaną
4,68 kWp. Moduły fotowoltaiczne
zainstalowane na części dachu
zostaną zainstalowane na części
obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
dachu
J. Kusocińskiego w Złocieńcu przy
obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a i
J. Kusocińskiego w Złocieńcu przy połączone z wewnętrzną instalacją
ul. I Dywizji Wojska Polskiego
elektryczną Ośrodka Sportu i
4a i połączone z wewnętrzną
Rekreacji w Złocieńcu. Źródłami
instalacją elektryczną Hali
energii odnawialnej są moduły
Widowiskowo-Sportowej w
fotowoltaiczne o mocy 260 Wp.
Złocieńcu. Źródłami
Moduły te będą zamocowane w
energii odnawialnej są moduły
specjalnej przygotowanej konstrukcji
fotowoltaiczne o mocy 260 Wp.
bazowej. Tak przygotowane moduły
Moduły te będą zamocowane w
PV należy odpowiednio połączyć w
specjalnej
dobrane
przygotowanej konstrukcji bazowej. łańcuchy według schematu
Tak przygotowane moduły PV należy łączeniowego, a następnie połączyć
odpowiednio połączyć w dobrane
do napowietrznej stacji inwerterowej
łańcuchy według schematu
o wysokiej sprawności. Połączone
łączeniowego, a następnie połączyć moduły PV stanowią pole źródeł
do napowietrznej stacji inwerterowej energii odnawialnej. Prognoza
o wysokiej
roczna uzyskana z instalacji
sprawności. Połączone moduły
fotowoltaicznej o mocy 3,90 kWp
PV stanowią pole źródeł energii
wyniesie 3081,82 kWh.
odnawialnej. Prognoza roczna
Całość prac należy wykonać
uzyskana z
zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót i sztuką budowlaną
W przypadku, gdy Wykonawca
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instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,68 zauważy rozbieżność ilościową w
kWp wyniesie 3698.18 kWh .
przedmiarze w stosunku do projektu
9)Dostawa i montaż instalacji
budowlanego, pierwszeństwo ma
fotowoltaicznych dla Ośrodka Sportu ilość wynikająca bezpośrednio z
i Rekreacji w Złocieńcu przy
projektu – w zakresie obejmującym
ul. Czaplineckiej 3 o mocy docelowej przedmiot zamówienia. Szczegółowy
3,90 kWp. Moduły fotowoltaiczne
zakres oraz technologia wykonania
zostaną zainstalowane na części
robót budowlanych zawiera
dachu obiektu Szkoły Podstawowej załączona dokumentacja projektowa
Nr 1 im. J. Kusocińskiego w
oraz specyfikacja techniczna
Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska wykonania i odbioru robót
Polskiego
budowlanych ( dalej STWiORB ).
4a i połączone z wewnętrzną
Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w
instalacją elektryczną Ośrodka
miejscu gdzie przedmiot zamówienia
Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.
opisany jest za pomocą norm,
Źródłami
aprobat, specyfikacji technicznych i
energii odnawialnej są moduły
systemów odniesienia, zamawiający
fotowoltaiczne o mocy 260 Wp.
dopuszcza rozwiązania równoważne
Moduły te będą zamocowane w
opisywanym. Wskazanie
specjalnej
równoważności oferowanego
przygotowanej konstrukcji bazowej. rozwiązania spoczywa na
Tak przygotowane moduły PV należy wykonawcy. Podane ewentualne
odpowiednio połączyć w dobrane
w opisach nazwy własne nie mają
łańcuchy według schematu
na celu naruszenia art. 29 i 7
łączeniowego, a następnie połączyć ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
do napowietrznej stacji inwerterowej Prawo zamówień publicznych
o wysokiej
a mają jedynie za zadanie
sprawności. Połączone moduły
sprecyzowanie oczekiwań
PV stanowią pole źródeł energii
jakościowych i technologicznych
odnawialnej. Prognoza roczna
zamawiającego. Zamawiający
uzyskana z
dopuszcza rozwiązania równoważne
instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,90 pod warunkiem spełnienia tego
kWp wyniesie 3081,82 kWh.
samego poziomu technologicznego
Całość prac należy wykonać
i wydajnościowego. W celu
zgodnie z dokumentacją projektową, prawidłowego oszacowania wartości
specyfikacją techniczną wykonania i usługi Zamawiający umożliwia i
odbioru
zaleca dokonanie wizji lokalnej
robót i sztuką budowlaną W
budynków, których dotyczy przetarg
przypadku, gdy Wykonawca
nieograniczony.
zauważy rozbieżność ilościową w
Wykonawca zobowiązany
przedmiarze w
jest do porównania zgodności
stosunku do projektu budowlanego, przekazanych opracowań i
pierwszeństwo ma ilość wynikająca w przypadku jakichkolwiek
bezpośrednio z projektu – w zakresie niezgodności zobowiązany jest jak
obejmującym przedmiot zamówienia. najszybciej pisemnie zwrócić się do
Szczegółowy zakres oraz
Zamawiającego o wyjaśnienie.
technologia wykonania robót
Do wykonania zamówienia
budowlanych zawiera załączona
Wykonawcy zobowiązani są użyć
dokumentacja
materiałów i urządzeń nowych, w
projektowa oraz specyfikacja
gatunku I, gwarantujących najwyższą
techniczna wykonania i odbioru robót jakość, o parametrach technicznych i
budowlanych ( dalej STWiORB ).
jakościowych. Występujące w
Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w
opracowaniach nazwy, typy i
miejscu gdzie przedmiot zamówienia pochodzenie produktów nie są dla
Wykonawców wiążące. Uwaga:
wszystkie użyte znaki towarowe,
patenty, nazwy własne, pochodzenie
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opisany jest za pomocą norm,
użyte w dokumentacji projektowej,
aprobat,
należy
specyfikacji technicznych i systemów rozumieć jako przykładowe, tzn.
odniesienia, zamawiający dopuszcza że możliwe jest zastosowanie
rozwiązania równoważne
materiałów budowlanych, urządzeń,
opisywanym. Wskazanie
rozwiązań technologicznych itp. równoważności oferowanego
innych, pod warunkiem, że będą
rozwiązania spoczywa na
one co najmniej równoważne, tj. o
wykonawcy. Podane
bezsprzecznie takich
ewentualne w opisach nazwy własne samych lub lepszych parametrach
nie mają na celu naruszenia art. 29 i technicznych i cechach jakościowo7 ustawy z dnia 29 stycznia
eksploatacyjnych.
2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się
a mają jedynie za zadanie
na rozwiązania równoważne,
sprecyzowanie oczekiwań
zobowiązany jest wykazać,
jakościowych i
że oferowane przez niego
technologicznych zamawiającego. materiały, urządzenia, rozwiązania
Zamawiający dopuszcza rozwiązania technologiczne spełniają wymagania
równoważne pod warunkiem
określone
spełnienia
przez Zamawiającego. Wszelkie
tego samego poziomu
produkty równoważne zastosowane
technologicznego i
przez Wykonawcę muszą posiadać
wydajnościowego.
niezbędne deklaracje zgodności i
W celu prawidłowego oszacowania jakości z aktualnymi europejskimi
wartości usługi Zamawiający
normami.Ponadto zakres prac
umożliwia i zaleca dokonanie wizji obejmuje:
lokalnej
1.Wykonanie i umieszczenie na
budynków, których dotyczy przetarg wszystkich obiektach (9szt) w
nieograniczony.
momencie rozpoczęcia prac tablic
Wykonawca zobowiązany jest do
informacyjnych wiszących zgodnie
porównania zgodności przekazanych z obowiązującymi, aktualnymi
opracowań i w przypadku
wytycznymi w tym zakresie,
jakichkolwiek
dostępnymi na
niezgodności zobowiązany jest jak stronie: http://rpo2007-2013.wzp.pl/
najszybciej pisemnie zwrócić się do rpo/promocja_i_informacja/
Zamawiającego o wyjaśnienie.
wytyczne_dotyczacze_informacji_i_promocj
Do wykonania zamówienia
Tablica informacyjna musi zawierać
Wykonawcy zobowiązani są użyć
(wzór znajduje się na ww. stronie
materiałów i urządzeń nowych,
internetowej): -informację o źródle
w gatunku I, gwarantujących
dofinansowania projektu (co najmniej
najwyższą jakość, o parametrach
25% całej powierzchni tablicy);
technicznych i jakościowych.
-logo NSS – Program Regionalny;
Występujące w
-logo Województwa
opracowaniach nazwy, typy i
Zachodniopomorskiego – Pomorze
pochodzenie produktów nie są dla Zachodnie;
Wykonawców wiążące. Uwaga:
-emblemat UE wraz z odniesieniem
wszystkie
słownym do Unii Europejskiej i
użyte znaki towarowe, patenty,
Europejskiego Funduszu Rozwoju
nazwy własne, pochodzenie użyte w Regionalnego;
dokumentacji projektowej, należy
-tytuł projektu oraz nazwę
rozumieć jako przykładowe, tzn.
beneficjenta;
że możliwe jest zastosowanie
-obowiązkowe jest dodanie hasła
materiałów budowlanych, urządzeń, programu Program Regionalny dla
rozwiązań
rozwoju Pomorza Zachodniego.
Rozmiar tablicy informacyjnej nie
powinien być mniejszy niż 90 x
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technologicznych itp. - innych, pod 70 cm. Tablica informacyjna może
warunkiem, że będą one co najmniej zawierać informację nt. wartości
równoważne, tj. o bezsprzecznie
inwestycji oraz udziału środków
takich
z UE oraz innych źródeł w jej
samych lub lepszych parametrach finansowaniu, informację o
technicznych i cechach jakościowo- wykonawcy projektu (tylko jeśli
eksploatacyjnych.
jest Beneficjentem), emblemat
Wykonawca, który powołuje się
projektodawcy etc.
na rozwiązania równoważne,
2.Po zakończeniu inwestycji zobowiązany jest wykazać,
wykonanie i umieszczenie stałej
że oferowane przez niego
tablicy pamiątkowej (1szt), mającej
materiały, urządzenia, rozwiązania na celu trwałe informowanie o
technologiczne spełniają wymagania współfinansowanie inwestycji ze
określone
środków unijnych. Tablica musi być
przez Zamawiającego. Wszelkie
wykonana zgodnie z
produkty równoważne zastosowane obowiązującymi, aktualnymi
przez Wykonawcę muszą posiadać wytycznymi w tym zakresie,
niezbędne deklaracje zgodności i
dostępnymi na stronie http://
jakości z aktualnymi europejskimi
rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/
normami.Ponadto zakres prac
promocja_i_informacja/
obejmuje:
wytyczne_dotyczacze_informacji_i_promocj
1.Wykonanie i umieszczenie na
Tablica pamiątkowa musi zawierać:
wszystkich obiektach (9szt) w
-informację o źródle dofinansowania
momencie rozpoczęcia prac tablic projektu (co najmniej 25% całej
informacyjnych wiszących zgodnie powierzchni tablicy);
z obowiązującymi, aktualnymi
-logo NSS – Program Regionalny;
wytycznymi w tym zakresie,
-emblemat UE wraz z odniesieniem
dostępnymi na
do Unii Europejskiej i Europejskiego
stronie: http://rpo2007-2013.wzp.pl/ Funduszu Rozwoju Regionalnego;
rpo/promocja_i_informacja/
-logo Województwa
wytyczne_dotyczacze_informacji_i_promocji.htm
Zachodniopomorskiego – Pomorze
Tablica informacyjna musi zawierać Zachodnie;
(wzór znajduje się na ww. stronie
-tytuł projektu oraz nazwę
internetowej):
beneficjenta;
-informację o źródle dofinansowania -obowiązkowe jest dodanie hasła
projektu (co najmniej 25% całej
programu Program Regionalny dla
powierzchni tablicy);
rozwoju Pomorza Zachodniego .
-logo NSS – Program Regionalny; Rozmiar tablicy pamiątkowej nie
-logo Województwa
może być mniejszy niż 90 x 70 cm.
Zachodniopomorskiego – Pomorze Na tablicy pamiątkowej mogą
Zachodnie;
również się znaleźć dodatkowe
-emblemat UE wraz z odniesieniem informacje nt. wartości inwestycji
słownym do Unii Europejskiej i
oraz udziału środków z UE oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju innych źródeł w jej finansowaniu,
Regionalnego;
nazwa czy emblemat beneficjenta
-tytuł projektu oraz nazwę
bądź wykonawcy projektu jednak
beneficjenta;
tylko w przypadku, jeśli jest
-obowiązkowe jest dodanie hasła
beneficjentem. Na tablicach nie
programu Program Regionalny dla mogą znajdować się logotypy firm
rozwoju Pomorza Zachodniego.
realizujących inwestycję, jeśli nie
Rozmiar tablicy informacyjnej nie
są Beneficjentem. Zakres robót
powinien być mniejszy niż 90 x
obejmuje również:
1)inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą
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70 cm. Tablica informacyjna może 2)pomiary, opinie, uzgodnienia
zawierać
niezbędne do oddania obiektów
informację nt. wartości inwestycji
do eksploatacji i przystąpienia do
oraz udziału środków z UE oraz
użytkowania instalacji,
innych źródeł w jej finansowaniu,
3)wykonanie dokumentacji
informację o
powykonawczej oraz niezbędnych,
wykonawcy projektu (tylko jeśli
powykonawczych badań instalacji,
jest Beneficjentem), emblemat
umożliwiających włączenie do sieci
projektodawcy etc.
operatora systemu dystrybucji,
2.Po zakończeniu inwestycji 4)sporządzenie wniosków do
wykonanie i umieszczenie stałej
operatora systemu dystrybucji o
tablicy pamiątkowej (1szt), mającej przyłączenie instalacji do sieci
na celu trwałe informowanie o
operatora i przekazanie zgłoszenia
współfinansowanie inwestycji ze
przyłączenia instalacji fotowoltaicznej
środków unijnych. Tablica musi być do systemu operatora dystrybucji.
wykonana zgodnie z
obowiązującymi, aktualnymi
wytycznymi w tym zakresie,
dostępnymi na stronie http://
rpo2007-2013.wzp.pl/rpo/
promocja_i_informacja/
wytyczne_dotyczacze_informacji_i_promocji.htm
Tablica pamiątkowa musi zawierać:
-informację o źródle dofinansowania
projektu (co najmniej 25% całej
powierzchni tablicy);
-logo NSS – Program Regionalny;
-emblemat UE wraz z odniesieniem
do Unii Europejskiej i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego;
-logo Województwa
Zachodniopomorskiego – Pomorze
Zachodnie;
-tytuł projektu oraz nazwę
beneficjenta;
-obowiązkowe jest dodanie hasła
programu Program Regionalny dla
rozwoju Pomorza Zachodniego .
Rozmiar tablicy pamiątkowej nie
może być mniejszy niż 90 x 70 cm.
Na tablicy pamiątkowej mogą
również się znaleźć dodatkowe
informacje nt. wartości inwestycji
oraz udziału środków z UE oraz
innych źródeł w jej finansowaniu,
nazwa czy emblemat beneficjenta
bądź
wykonawcy projektu jednak tylko w
przypadku, jeśli jest beneficjentem.
Na tablicach nie mogą znajdować się
logotypy firm realizujących
inwestycję, jeśli nie są
Beneficjentem.
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Zakres robót obejmuje również:
1)inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą
2)pomiary, opinie, uzgodnienia
niezbędne do oddania obiektów do
eksploatacji i przystąpienia
do użytkowania instalacji,
3)wykonanie dokumentacji
powykonawczej oraz niezbędnych,
powykonawczych badań instalacji,
umożliwiających włączenie do sieci
operatora systemu dystrybucji,
4)sporządzenie wniosków do
operatora systemu dystrybucji o
przyłączenie instalacji do sieci
operatora i
przekazanie zgłoszenia przyłączenia
instalacji fotowoltaicznej do systemu
operatora dystrybucji.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub
zakres :

Zamiast:

Powinno być:

1)Dostawa i montaż instalacji
1)Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej dla Złocienieckiego fotowoltaicznej dla Złocienieckiego
Odrodka Kultury w Złocieńcu o mocy Odrodka Kultury w Złocieńcu o
7,02
minimalnej mocy zainstalowanej
kWp. Instalacja ogniw
7,02 kWp. Instalacja ogniw
fotowoltaicznych zostanie
fotowoltaicznych zostanie
zabudowana na dachu obiektu
zabudowana na dachu obiektu
Złocienieckiego Ośrodka
Złocienieckiego Ośrodka Kultury o
Kultury o mocy docelowej 7,02 kWp . minimalnej mocy zainstalowanej 7,02
2)Dostawa i montaż instalacji
kWp .
fotowoltaicznej dla budynku
2)Dostawa i montaż instalacji
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J.
fotowoltaicznej dla budynku
Kusocińskiego w
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J.
Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Kusocińskiego w Złocieńcu przy
Polskiego 4a, przeznaczonych do
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a,
mocowania ogniw fotowoltaicznych o przeznaczonych do mocowania
mocy docelowej 20,80 kWp.
ogniw fotowoltaicznych o minimalnej
3)Dostawa i montaż układu instalacji mocy zainstalowanej 20,80 kWp.
fotowoltaicznej dla Ochotniczej
3)Dostawa i montaż układu instalacji
Straży Pożarnej w Złocieńcu o mocy fotowoltaicznej dla Ochotniczej
4,68
Straży Pożarnej w Złocieńcuo
kWp. na części dachu budynku
minimalnej mocy zainstalowanej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J.
4,68 kWp. na części dachu budynku
Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J.
Dywizji
Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. I
Wojska Polskiego 4a.
Dywizji Wojska Polskiego 4a.
4)Dostawa i montaż układu
4)Dostawa i montaż układu
instalacji fotowoltaicznej budynku
instalacji fotowoltaicznej budynku
użyteczności publicznej Miejsko użyteczności publicznej Miejsko
Gminnego
- Gminnego Ośrodka Pomocy
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Społecznej w Złocieńcu przy ul. Plac
Złocieńcu przy ul. Plac 650-Lecia
650-Lecia 1, przeznaczonych do
mocowania ogniw
fotowoltaicznych o minimalnej mocy
zainstalowanej 12,22 kWp.
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1, przeznaczonych do mocowania
ogniw
fotowoltaicznych o mocy docelowej
12,22 kWp.
5)Dostawa i montaż układu instalacji
dla EUROBOISKA w Złocieńcu o
mocy 38,22 kWp.
6)Dostawa i montaż układu instalacji
dla Filii Szkoły Podstawowa nr 1 w
Złocieńcu o mocy 21,58 kWp.
7)Dostawa i montaż układu instalacji
dla Gimnazjum w Złocieńcu o mocy
8,84 kWp
8)Dostawa i montaż infrastruktury
do produkcji energii elektrycznej
pochodzącej z źródeł
fotowoltaicznych dla
Hali Widowiskowo-Sportowej w
Złocieńcu o mocy 4,68 kWp.
9)Dostawa i montaż infrastruktury
do produkcji energii elektrycznej
pochodzącej z źródeł
fotowoltaicznych dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Złocieńcu o mocy 3,90 kWp.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
01/07/2015 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
01/07/2015 Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

5)Dostawa i montaż układu instalacji
dla EUROBOISKA w Złocieńcu o
minimalnej mocy zainstalowanej
38,22 kWp.
6)Dostawa i montaż układu instalacji
dla Filii Szkoły Podstawowa nr 1
w Złocieńcu o minimalnej mocy
zainstalowanej 21,58 kWp.
7)Dostawa i montaż układu instalacji
dla Gimnazjum w Złocieńcu o
minimalnej mocy zainstalowanej 8,84
kWp
8)Dostawa i montaż infrastruktury
do produkcji energii elektrycznej
pochodzącej z źródeł
fotowoltaicznych dla Hali
Widowiskowo-Sportowej w Złocieńcu
o minimalnej mocy zainstalowanej
4,68 kWp.
9)Dostawa i montaż infrastruktury
do produkcji energii elektrycznej
pochodzącej z źródeł
fotowoltaicznych dla Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Złocieńcu o minimalnej
mocy zainstalowanej 3,90 kWp.

Powinno być:
03/07/2015 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/07/2015 Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-075719
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