Załącznik Nr 2 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
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Przedmiot umowy
§1
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji
fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy w ramach zadania
pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk,
Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii w zakresie objętym SIWZ
z dnia …….2019 r. i ofertą z dnia ……… r. nr ……..
§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:
1) postanowieniach niniejszej umowy,
2) siwz,
3) szczegółowej specyfikacji instalacji fotowoltaicznych,
4) złożonej ofercie,
5) kosztorysie ofertowym,
6) harmonogramie rzeczowo – finansowym i płatności, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie oraz montaż 145 nowych instalacji
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym:
1) zakup i dostarczenie oraz montaż 50 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5 kWp (w
tym 42 na budynkach mieszkalnych z czego 3 budynki mieszkalne przekraczają
300m2 powierzchni użytkowej – 550m2, 366m2, 352m2 oraz 8 na budynkach
gospodarczych/niemieszkalnych);
2) zakup i dostarczenie oraz montaż 47 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kWp (w
tym 34 na budynkach mieszkalnych z czego 3 budynki mieszkalne przekraczają
300m2 powierzchni użytkowej – 472m2, 368m2, 360 m2 oraz 13
na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych);
3) zakup i dostarczenie oraz montaż 41 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kWp (w
tym 31 na budynkach mieszkalnych oraz 10 na budynkach
gospodarczych/niemieszkalnych),
4) zakup i dostarczenie oraz montaż 7 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kWp
(w tym 5 na budynkach mieszkalnych oraz 2 na budynkach
gospodarczych/niemieszkalnych).
Zakres przedmiotu może ulec następującym zmianom:
1) wskazana liczba instalacji może ulec zmianie tj. zmniejszeniu np. w przypadku
rezygnacji Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie lub zwiększeniu np. w
przypadku wyboru Beneficjenta ostatecznego z listy rezerwowej;
2) adresy budynków, na których zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne
mogą ulec zmianie np. w przypadku rezygnacji Beneficjenta ostatecznego z udziału w
projekcie i wprowadzeniu na jego miejsce innego Beneficjenta ostatecznego z listy
rezerwowej;
3) planowana moc instalacji do wykonania na poszczególnych budynkach może zostać
zmieniona na wyższą bądź niższą np. jeżeli w wyniku przeprowadzonej wizji
nieruchomości okaże się to niezbędne dla prawidłowego jej wykonania
4) planowane do montażu instalacje na budynkach mieszkalnych mogą w wyniku
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przeprowadzonej wizji nieruchomości zostać wykonane na budynkach
niemieszkalnych (i na odwrót) jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego ich
wykonania. W takich przypadkach Wykonawca zastosuje odpowiednią stawkę VAT
przy czym Zamawiający przyjmuje, że montaż paneli na budynkach
mieszkalnych opodatkowany jest 8% VAT-em, zaś na budynkach
niemieszkalnych 23% VAT-em.
5) w przypadku montażu instalacji paneli na dachach budynków mieszkalnych
o powierzchni przekraczającej 300 m2 podstawa opodatkowania zostanie podzielona
proporcjonalnie do części powierzchni budynku odpowiednio nieprzekraczającej
300 m2, która będzie podlegała stawce 8% VAT oraz przekraczającej 300 m2, która
będzie podlegała standardowej stawce 23%. VAT.
Przez Beneficjenta ostatecznego rozumie się właściciela budynku, na którym zostanie
zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
Obowiązki stron
§3
Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie dodatkowe informacje, które okażą się
niezbędne w trakcie realizacji zamówienia, w tym wykaz lokalizacji obiektów, na których
zamontowane będą poszczególne instalacje.
Zamawiający podpisze umowę z Beneficjentem ostatecznym, w której określi warunki
realizacji zamówienia w tym m.in.:
1) w przypadku konieczności wymiany pokrycia dachu, wykonania czynności
w konstrukcji pokrycia dachu albo modernizacji instalacji elektrycznej Beneficjent
ostateczny zobowiązuje się do wykonania tych czynności własnym staraniem
i na swój koszt, w tym do wymiany pokrycia dachu, w terminie umożliwiającym
wykonanie instalacji,
2) Beneficjent ostateczny zobowiąże się do zapewnienia dostępu do sieci Internet
inwertera wchodzącego w skład instalacji, w celu zapewnienia monitorowania jakości
oraz sposobu pracy instalacji.
W ramach przedmiotu zamówienia określonego w §1 Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeprowadzenia wizji i weryfikacji budynków oraz instalacji elektrycznej
i wykonaniu na tej podstawie dokumentów niezbędnych do montażu instalacji
fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brusy
wraz z ich podłączeniem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem wszelkich badań
i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi
2) sprawdzenie i udokumentowanie stanu technicznego pokrycia dachowego
na każdym z budynków, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna,
a w przypadku gdy konieczna będzie wymiana pokrycia dachowego zgłoszenie
tego Zamawiającemu i Beneficjentowi ostatecznemu,
3) sprawdzenie i udokumentowanie stanu instalacji elektrycznej, a w przypadku
gdy konieczna będzie jej modernizacja, zgłoszenie tego Zamawiającemu
i Beneficjentowi ostatecznemu,
4) opracowania dokumentacji do montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków
użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych (Beneficjentów ostatecznych)
- należy opracować przez uprawnione do tego osoby, schematy instalacji elektrycznej
dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV.
Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
5) przed wykonaniem montażu Wykonawca:
a) przeprowadzi wizję nieruchomości, a także wywiad z właścicielem
nieruchomości oraz spisze protokół uzgodnień,

1.
2.
3.

4.

b) zweryfikuje połać dachu/fasady na budynku mieszkalnym lub gospodarczym
pod kątem możliwości montażu paneli fotowoltaicznych, tj. wolnej
powierzchni niezbędnej do zamontowania paneli fotowoltaicznych i orientacji
dachu/fasady względem stron świata celem doboru optymalnej powierzchni
zapewniającej najlepszy efekt pozyskiwanej energii ze słońca oraz przekaże
informacje Zamawiającemu celem weryfikacji zgodności informacji złożonych
przez mieszkańców gminy w ramach wniosku dot. przystąpienia do projektu
pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy,
Czersk, Karsin i Konarzyny”,
c) oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji kolektorów
słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych,
d) przedłoży zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania
techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,
e) ustali lokalizację instalacji paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów wraz
z miejscem włączenia do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku oraz
wykona zdjęcia tych miejsc,
f) uzyska akceptację Beneficjenta ostatecznego w zakresie lokalizacji montażu
przedmiotowych instalacji,
6) Wykonania niezbędnych ekspertyz.
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe
do projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt
wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
7) przeprowadzenia procesu podłączenia mikroinstalacji prosumenckiej do sieci
elektroenergetycznej (wypełnianiu wniosków do właściwego OSD celem zgłoszenia
mikroinstalacji prosumenckiej do podłączenia),
8) przygotowania teczki odbiorowej (odrębnej dla każdej instalacji) w 2 egz.
zawierającej:
 dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych urządzeń i materiałów,
oraz dopuszczenie ich do użytkowania,
 instrukcję użytkowania w języku polskim,
 kartę gwarancyjną, warunki gwarancji oraz paszport techniczny urządzenia,
 oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji zamontowanej
instalacji oraz utrzymania gwarancji,
9) przeszkolenia Beneficjenta ostatecznego w zakresie użytkowania i bieżącej
konserwacji zamontowanej instalacji.
Termin wykonania zamówienia
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 15 listopada
2019 r.
Przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni
uznaje się za odstąpienie Wykonawcy od umowy.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się ukończenie wszystkich
wymienionych w §2 instalacji fotowoltaicznych, ich uruchomienie oraz złożenie
Zamawiającemu
kompletnych
dokumentów
odbiorowych
odrębnej
dla każdej instalacji w 2 egz. (1 egz. dla Beneficjenta ostatecznego, 1 egz. dla
Zamawiającego)
potwierdzone
protokołem
odbioru
podpisanym
przez
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Beneficjenta
ostatecznego.
Niekompletność dokumentów odbiorowych będzie traktowana jako opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy i skutkować będzie naliczeniem kary zgodnie
z §10 ust. 2) lit. a).

