Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na budowę farmy fotowoltaicznej 0,999MW

Virga sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na budowę
farmy fotowoltaicznej Cyranka Borki 2 o mocy 0,999MW

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.

ZAMAWIAJĄCY

Virga sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Romera 4B

2.

INFORMACJE WSTĘPNE

W 2017 roku Arcus sp. z o.o. (Zamawiający) wygrała aukcję dla projektu farmy fotowoltaicznej 0,999 MWp. W związku
z powyższym spółka zaprasza do złożenia ofert na dostarczenie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do
0,999 MWp. Farma jest zlokalizowane w północnym rejonie Polski – woj. warmińsko – mazurskie, powiat piski
Zamawiający jest właścicielem ww. projektu, posiada dla niego komplet projektów budowlanych, uzyskał dla projektu
pozwolenie na budowę, podpisał wszystkie umowę przyłączeniową oraz posiada zabezpieczone prawa do gruntu..
Zamawiający oczekuje na złożenie oferty na Generalne Wykonawstwo, oferta powinna być zgodna z uzyskanym przez
Zamawiającego pozwoleniem na budowę („PnB”) oraz projektem budowlanym („PB”); z uwzględnieniem zmian
optymalizacyjnych w projekcie określonych w załączniku 1 – optymalizacje.
Wycena oferty ma być wykonana w arkuszu kalkulacyjnym (xls) wg wzoru dostępnego na serwerze ftp z
dokumentacją projektu. Opis zastosowanych rozwiązań ze wskazaniem typów i ilości urządzeń i innych istotnych z
punktu widzenia oceny atrakcyjności oferty informacji należy dostarczyć w dokumencie pdf, dokument powinien być
podpisany przez reprezentantów Wykonawcy.
Oferent powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w: projektowaniu, planowaniu, dostawie i budowie
kompletnych farm fotowoltaicznych o mocy co najmniej 500kWp w wymiarze min. 2 projektów.
Oferent powinien przedstawić Zamawiającemu udokumentowane doświadczenie, w szczególności w dostawach dla
dużych odbiorców krajowych, posiadać zdolności zarządzania projektami od strony zasobów finansowych,
materialnych i osobowych, przestrzegać w związku z prowadzoną budową obowiązujących przepisów prawa
budowlanego, p.poż, bhp, oraz innych branżowych. Wskazane jest posiadanie dobrych relacji z lokalnym OSD
(Operator Sieci Dystrybucyjnej – PGE Dystrybucja O/Białystok).
Zamawiający oczekuje na złożenie oferty w sposób umożliwiający zastosowanie jednej z poniższych opcji określającej
finalny zakres zamówienia:
I. „EPC”, dostarczenie oferty na Generalne Wykonawstwo, oferta powinna być zgodna z uzyskanym przez
Zamawiającego pozwoleniem na budowę („PnB”) oraz projektem budowlanym („PB”); z uwzględnieniem
zmian optymalizacyjnych w projekcie określonych w załączniku 1 – optymalizacje.

Oferent proszony jest o przedstawienie ofert wiążących, wyrażonych w polskich złotych (PLN)
Terminy realizacji zamówienia:
do 1 czerwca 2018.

3.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Projekt zlokalizowany jest w województwie warmińsko – mazurskim w powiecie Pisz, gmina Pisz, dz. 1/27 obręb
ewidencyjny Borki.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferent powinien złożyć ofertę dla wraz ze szczegółową wyceną.
Zaproponowane alternatywne rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi parametrów technicznych nie
gorszych niż urządzenia wymienione w PB sporządzonym przez Zamawiającego.
W szczególności Zamawiający w ramach wymogów technicznych wymaga, by optymalizacja projektu polegała na:
a)

Zastosowanie paneli mono lub polikrystalicznych o mocy jednostkowej 280Wp lub większej, max. 290Wp;
(nie gorsze parametry niż panel np. Canadiansolar CS6K-P Standard IEC61215/IEC61730-1000V)
b) Zastosowanie falowników o mocy od 34 do 40KW, trójfazowych, z monitoringiem stringów i wraz z
dostawą urządzeń komunikacyjnych o parametrach nie gorszych niż np. falownik: Huawei SUN2000-36KTL)
wraz z koncentratorem danych z falowników typu data logger (o parametrach nie gorszych niż np. Huawei
Smart Logger V.2) wraz dostawą oprogramowania niezbędnego do zdalnego monitorowania farmy PV;
c) Zastosowanie stacji pogodowej z czujnikiem pomiary radiacji nasłonecznienia.

Zastosowanie rozwiązań technicznych poprawiających produktywność farm PV powinny być w opisie opisane i
wykazane w jakim obszarze następuje poprawienie produktywności.
Wszystkie wyceny, dla każdej z Ofert, muszą być wyrażone w polskich złotych [PLN], w przypadku komponentów
wycenianych z walut obcych należy podać wycenę w obydwu walutach oraz kurs przeliczeniowy waluty.
Zakres Przedsięwzięcia (pełny zakres)
a)

Wykonanie projektu wykonawczego obejmującego m.in.:
• Projekt wykonawczy powinien uwzględnić optymalizację w pełnym zakresie, tzn. dobór paneli i
inwerterów, konstrukcje, dopasowanie obwodów nN AC i DC; optymalizacja stacji transformatorowej
(wyposażenie i instalacje wewnętrzne); poprawiony PZT.
• Projekt powinien zawierać wszystkie branże (PZT, konstrukcje, instalacje elektryczne, instalacje
pomocnicze np. SOT, łączność, uziemienia i połączenia wyrównawcze; ogrodzenie, drogi, zjazdy,
oświetlenie z czujnikami ruchu uruchamiającym oświetlenie wyłącznie w razie potrzeby.).
• Zmieniony projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich zmian i optymalizacji
projektu, zmieniony projekt konstrukcyjny oraz zmieniony projekt elektryczny w celu poprawy
produktywności i dostosowania samego projektu do założeń złożonej oferty;
• Uzgodnienie projektu wykonawczego z Zamawiającym oraz w niezbędnym zakresie z OSD (po
akceptacji przez Zamawiającego). Kompletna zaakceptowana przez OSD dokumentacja projektowa
powinna być wykonana i dostarczona do Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej (pliki *. pdf, *.dwg) – na pendrive.
• Zamienny Projekt Budowlany - na bazie wykonanego projektu wykonawczego (w niezbędnej części, tj.
np. PZT) ma być przygotowany jako projekt zamienny budowlany do złożenia w starostwie celem
uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w związku z np. zmianami PZT lub innymi uzgodnionymi
w trakcie opracowania Projektu Wykonawczego; (aktualizacja map do celów projektowych po stronie
zamawiającego);
b) Przygotowanie terenu pod inwestycję:
• Zagęszczenie terenu pod konstrukcje zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym;
• Wycinka drzew i krzewów (o ile występują);
• Wykonanie wjazdu/zjazdu na działkę; (utwardzenia wyłącznie zjazdy z drogi publicznej, w przypadku
reszty terenu – uwzględnić minimalne utwardzenia przy stacji transformatorowej – łącznie ok. 70m2,
• Wyrównanie terenu;
• Dostarczenie i budowa ogrodzenia;
• Dostarczenie i instalacja systemu monitoringu (monitoring wizyjny, system alarmowy);
• Oznakowanie terenu budowy;
• Zabezpieczenie terenu na czas budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane;
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy inwestycji.
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Dostawa kompletnej konstrukcji wsporczej pod panele PV – dwupodporowych, w tym konstrukcji
pomocniczych po montaż inwerterów oraz rozdzielnic DC i AC i innych niezbędnych elementów. Oferta
powinna zawierać opis oferowanych konstrukcji wraz gwarancjami producenta co do ochrony
antykorozyjnej i warunków jej dotrzymania (ewentualnie wycenę przeglądów jeśli wymagane), rodzaj
zabezpieczenia antykorozyjnego (preferowana powłoka MAGNELIS); wskazanie różnic w powłokach
elementów poziomych i pionowych mających styczność z gruntem; wymagane dodatkowe zabezpieczenia,
inne.
Dostawa kompletu paneli fotowoltaicznych PV.
Dostawa kompletu inwerterów PV;
Montaż kompletnej konstrukcji wsporczej dla Paneli PV (kafarem, zgodnie z projektem wykonawczym)
wraz z montażem mechanicznym paneli PV, w tym montaż konstrukcji wsporczych pod inwertery i
rozdzielnice DC i AC.
Dostawa i montaż kompletu inwerterów DC/AC rozproszonych – zgodnie z projektem budowlanym.
Dostawa i wykonanie kompletnego przyłącza kablowego projektowanej instalacji do Operatora Sieci
Dystrybucyjnej (OSD), zgodnie z warunkami przyłączenia (WP).
Dostawa kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej o mocy transformatora zgodnej z projektem
wykonawczym (np. 1000 kVA) wraz z niezbędnym wyposażeniem – rozdzielnia SN i rozdzielnia nN, okłady
pomocnicze.
Montaż kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej o mocy transformatora zgodnej z projektem
wykonawczym (np. 1000 kVA), montaż wyposażenia stacji;.
Wykonanie i montaż kompletnego układów pomiarowo – rozliczeniowych wraz z systemem łączności i
systemem zabezpieczeń – zgodnie z warunkami przyłączenia (WP).
Montaż kompletnej rozdzielni SN oraz nn – w kontenerowej stacji transformatorowej.
Dostawa i montaż kompletnego systemu ochrony technicznej zawierającego min.: rejestrator CCTV z min
3-4 kamerami, zdalny dostęp, system ochrony z powiadamianiem zawierający bariery podczerwieni i
zabezpieczenia alarmowe samej stacji, zdalny dostęp z możliwością powiadomienia lokalnej agencji
ochrony;
Dostawa i wykonanie kompletnego okablowania DC/AC (panel-inwerter-rozdzielnia transformator- system
OSD), prowadzenie okablowania w sposób zapewniający trwałość , okablowanie na wysokości poniżej 1,2
m od poziomu ziemi musi być wykonane w korytach, rurach lub innych osłonach zapewniających m.in.
ochronę od gryzoni, w/w osłony odporne na uv;.prowadzenie okablowania na wysokości powyżej 1,2 m od
gruntu – odcinki poziome – w korytach, na półkach lub innych systemach montażowych zapewniających
prawidłową eksploatację okablowania.
W ramach obwodów DC i AC należy przewidzieć kompleksową ochronę przeciwprzepięciową farmy PV;
Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych, dostarczenie kompletu protokołów z przeprowadzonych
prac.
Dostarczenie kompletu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia gotowości obiektu do podania napięcia
przez OSD.
Kompleksowe uruchomienie instalacji farmy fotowoltaicznej, podanie napięcia.
Wykonanie pełnych testów produktywności instalacji po uruchomieniu instalacji oraz kontrolnych przed
upływem okresu gwarancji – 24 m-ce. Zakres testów zgodny z wymaganiami IEC EN 62446;
Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcjonalności wraz z dostarczeniem protokołów z testów, w
tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Dostarczenie i wykonanie ogrodzenia, bramy i wjazdu na teren farmy fotowoltaicznej.
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony na czas budowy. Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa BHP, ppoż, prawa pracy, prawa budowlanego oraz innych praw branżowych.
Zapewnienia osób pełniących funkcję kierowników poszczególnych robót (w szczególności w branży
drogowej i konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej) posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w wymaganej specjalności, będących członkami samorządu zawodowego inżynierów i posiadających
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji wykonawczej
Opracowanie i uzgodnienie niezbędnych instrukcji:
i) instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz instrukcję współpracy ruchowej
elektrowni z siecią operatora oraz uzgodnić je z OSD,
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ii)

instrukcji obsługi elektrowni na potrzeby Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego
w zakresie bieżącej obsługi elektrowni fotowoltaicznej
z) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza
w przypadku niewielkich zmian w stosunku do dokumentacji wykonawczej może być tą samą
dokumentacją wykonawczą z zaznaczeniem wszystkich zmian i ostemplowana „PROJEKT
POWYKONAWCZY” na każdej stronie.
Projekt powykonawczy ma zawierać wszelkie konfiguracje np. przekaźników, zabezpieczeń, falowników,
urządzeń łączności itp. … .
Kompletna dokumentacja projektowa powykonawcza powinna być wykonana i dostarczona do
Zamawiającego w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz
edytowalnej (pliki *.dwg, *.doc, *.xls) – na pendrive. Wersja papierowa – posegregowana i
uporządkowana dokumentacja ze szczegółowym spisem treści; dokumentacja jakościowa powinny być w
jez. Polskim.
aa) Zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzenia prac oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.
Istniejący projekt budowlany, projekty przyłączy, umowy przyłączeniowe wraz z warunkami przyłączenia
zamieszczone są na serwerze ftp, wszystkie dane charakterystyczne należy ująć w ofercie w tym uwzględniając
oczekiwane optymalizacje projektów.
Finansowanie realizacji (dodatkowy zakres oferty)
Wszystkie dodatkowe warunki kontraktowe dotyczące odroczonych terminów płatności których spełnienia oczekuje
Oferent od Inwestora, powinny zostać precyzyjnie określone w ofercie wiążącej.

5.

HARMONOGRAM REALIZACJI

Zakładana data podpisania umów/umowy: do 15.01.2018
L.P. Nazwa (spółka)
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1
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6.

Borki 1 (Virga)
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WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji na okres:
5 lat - na wykonane roboty montażowe
25 lat - na panele fotowoltaiczne (potwierdzone przez producenta), w tym 10 lat gwarancji na osiąganie przez
panel PV min. 90 % generowanej mocy nominalnej przez okres pierwszych 10 lat, oraz na min. 83 % generowanej
mocy nominalnej osiąganej przez panel PV przez okres 25 lat,
5 lat - na inwertery i pozostałe elementy elektrowni z wyłączeniem stacji transformatorowej i rozdzielni 15 kV, z
opcją na następne 5 lat – wskazać cenę zakupu rozszerzenia gwarancji producenta do 10 lat z ceną gwarantowaną
do wykupu przez inwestora w terminie do końca 2018 roku;
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10 lat - na konstrukcję wsporczą i zabezpieczenie antykorozyjne, (jeśli warunkiem utrzymania gwarancji na
konstrukcje wsporcze są np. okresowe przeglądy konstrukcji należy w ofercie wskazać wymaganą częstotliwość i cenę
wykonania takich przeglądów okresowych).
5 lat – na stację transformatorową i rozdzielnię 15 kV, pozostałe elementy i komponenty elektryczne,
Wykonawca przed dniem podpisania protokołu końcowego wystawi i uzgodni z Zamawiającym kartę gwarancyjną
określającą powyższe zasady gwarancji oraz procedurę zgłaszania usterek i wskaże osoby kontaktowe w tym zakresie.
Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót dla danego projektu, zaoferowanie
w ofercie dłuższych terminów gwarancji aniżeli wyżej wymienione, będą zwiększały atrakcyjność oferty.
Niezależnie od gwarancji producentów poszczególnych urządzeń, Oferent będzie zobowiązany do złożenia
Zamawiającemu, z prawem przeniesienia na instytucję finansującą realizację projektów, Gwarancji Dobrego
Wykonania, obejmującą zakres prac budowlano montażowych wykonywanych przez Oferenta w ramach wybranej
przez niego opcji, w wysokości co najmniej 10% wartości takich prac.
W przypadku zgłoszenia awarii skutkującej brakiem lub ograniczeniami w produkcji energii elektrycznej czas
reakcji serwisu zapewnianego przez wykonawcę ma wynosić do 12 godzin (lub do 24 godzin, o ile zgłoszenia
dokonano w dniu wolnym od pracy lub wcześniej niż 12 godzin przed końcem takiego dnia) od chwili zgłoszenia
usterki, rozumiany, jako czas przeznaczony na diagnozę, sprawdzenie, rozpoznanie i jednoznaczne stwierdzenie
rodzaju i przyczyny usterki. Czas pełnego usunięcia usterki i przywrócenia instalacji do prawidłowego działania ma
wynosić maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki. W przypadku, gdy usunięcie usterki wymaga
sprowadzenia urządzenia lub części niedostępnych na terenie krajów UE, czas ten może być dodatkowo przedłużony
o kolejne 48 godzin. Wykonawca ma obowiązek zapewnić stale dostępne całodobowo kanały komunikacji,
umożliwiające dokonanie skutecznego zgłoszenia usterki.
W ramach określenia generalnych warunków gwarancyjnych Wykonawca w opisie oferty powinien zawrzeć
generalne zasady realizacji napraw usterek gwarancyjnych, w tym należy podać czasy dostępności głównych
komponentów np. inwertery, panele PV, transformator, wyłącznik nN, inne istotne elementy.
W przypadku usterek nie skutkujących ograniczeniami w produkcji energii elektrycznej lub dostępności powyższe
czasy mogą zostać wydłużone o 50%.

7.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Termin złożenia oferty/ofert wiążącej: do dnia 05.01.2018 r. (piątek). do 12.00

8.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

być podpisana czytelnie przez Oferenta zgodnie z reprezentacją podmiotu (bądź na podstawie
pełnomocnictwa do reprezentowania);
zawierać aktualny odpis z KRS;
zawierać listę referencyjną zrealizowanych projektów wraz z podaniem inwestora, mocy zainstalowanej,
zakresu realizacji (listy referencyjne)
być opatrzona pieczęcią firmową;
posiadać datę sporządzenia;
zawierać adres, siedzibę oferenta, numer telefonu kontaktowego oraz adres email osoby sporządzającej
ofertę;
przewidywać ważność złożonej oferty nie krótszy niż 3 miesiące;
zawierać harmonogram dostaw i robót budowlanych, z wyceną poszczególnych składników oferty, zgodnie
z dostarczonym do zapytania ofertowego „Wzorem Wyceny” (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - w
pliku excel);
wycena opcji gwarancji, np. wydłużenie gwarancji na inwertery na kolejne 5 lat.
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MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, OCENA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (w skanie) na adresy email:
virgapv@gmail.com
2. Wstępna ocena ofert zostanie przeprowadzona do dnia 5.01.2017 roku.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie nie wybrania żadnej z ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.
7. Informacja o wyborze oferty oraz zaproszenie na spotkanie negocjacyjne zostanie wysłane do oferenta za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Cena – 90%
Termin realizacji – 10%

11. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego można uzyskać kontaktując się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: virgapv@gmail.com

str. 6

