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Zapytanie o cenę na sprzedaż i dostawę konstrukcji wolnostojącej do fabrycznie nowej 
instalacji fotowoltaicznej dla PWiK sp. z o. o. w Starachowicach – nr sprawy: 
15/07/2022/K/2 

 
Istotne postanowienia dotyczące zamówienia 

 
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o., ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice 
tel.    41 275 03 35 
faks  41 275 03 36 
e-mail poczta@pwik.starachowice.pl 
 
Tryb prowadzenia postępowania 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień (dostępny na stronie 
www.pwik.starachowice.pl), w trybie zapytania o cenę.  

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do Stacja SUW w m. Trębowiec kompletnych 
konstrukcji wolnostojących montowanych na beton w ilości - 5 szt., do fabrycznie nowej instalacji 
fotowoltaicznej o mocy ok. 50kWp  - 130 szt. paneli 

2. Opis konstrukcji: 

a. 5 szt. stołów zawierających po 26 modułów fotowoltaicznych 

b. Wykonanie:  

• ze stali pokrytej powłoką magnelis o symbolu: S320GD+ZM310/430  

• minimalne przekroje ceowników:  

słup przód - C+150x48x20  

słup tył - C+140x48x20  

 belka skośna - C+150x48x20 

c. układ paneli oraz koncepcja konstrukcji zgodne z załączonym rysunkiem 

UWAGA  

Rysunek jest jedynie poglądowy (nie jest projektem!). Podane w rysunku wymiary nie są 
zgodne z wielkością paneli, które będą montowane. Należy dopasować wielkość konstrukcji 
do rozmiarów paneli!) 

d. Wymiary posiadanych paneli: 1769+/-2mm x 1052+/-2mm x 35+/-1mm  

(Producent/typ – Ja Solar JAM60S20-385/MR_BF) 

 
II. Termin realizacji zamówienia 

Termin dostawy do 30 dni od dnia zawarcia umowy.  

 



III. Wymagania formalne realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny 
koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu 
umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, i za 
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta na dostarczony inwerter.  

4. Podstawą wystawienia faktury będzie zrealizowanie całości zamówienia (dostawy) potwierdzone 
protokołem odbioru.  

5. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury w 30 dni od dnia jej dostarczenia.  

6. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy przyśpieszenie płatności za wystawioną fakturę 
pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania płatności w terminie wcześniejszym niż 
ustalono w ust. 4 strony ustalają, że skonto będzie wynosiło odpowiednio: 

• dla płatności w terminie od 2 do 7 dni od dnia wystawienia faktury  - 3% kwoty netto z 
faktury; 

• dla płatności w terminie od 8 do 14 dni od dnia wystawienia faktury - 2 % kwoty netto z 
faktury; 

• dla płatności od 15 do 25 dni od dnia wystawienia faktury - 1% kwoty netto z faktury. 

Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od 
jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.  

6. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie z zastosowaniem  mechanizmu podzielonej płatności, 
określonym w Dziale XI, Rozdział 1a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174). 

 
IV. Warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu 
oferty.  

2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu 
oferty.  

3. W stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono. 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu 
oferty 

4. Posiadają wiedzę i doświadczenie.  

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu 
oferty. 

 



V. Sposób przygotowania oferty 

1. Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl Open Nexus 

2. Ofertę oraz wszystkie dokumenty jakie będą składanie w niniejszym postępowaniu należy 
wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi wzorami, a następnie ich skany złożyć za 
pośrednictwem pltatformazakupowa.pl. Open Nexus. Zeskanowane dokumenty należ załączyć w 
formacie PDF.  

3. Oferta musi zawierać co najmniej: 

a. Wypełniony załącznik nr 2 – oferta 

b. Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej;  

c. Projekt konstrukcji potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego (wymiary paneli, układ 
paneli, przekrój ceowników, materiał) 

b. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów. 

 
VI. Termin składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert – do dnia 04.10.2022 r. do godz. 11.30 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2022 r. o godz. 11:35 
 
 

VII. Termin związania z ofertą 
Termin związania z ofertą wynosi 20 dni od dnia otwarcia ofert. 
 

VIII. Kryteria wyboru oferty 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się ceną. 
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 
 
 

W załączeniu  
1. Załącznik 1 - Rysunek konstrukcji 

2. Załącznik nr 2 – formularz oferty 

 

 

 

<Prezes Zarządu spółki> 


