
Giżycko: Dostawa urządzeń w celu dostosowania samochodów Zamawiającego do 
poruszania się przy pomocy napędu elektrycznego 
Numer ogłoszenia: 80541 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji 
Edukacji Narodowej , ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 
0-87 4283021, faks 0-87 4283021. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseii.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń w celu 
dostosowania samochodów Zamawiającego do poruszania się przy pomocy napędu 
elektrycznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa samochodów używanych i urządzeń do zamontowania w nich 
napędu elektrycznego. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, opis każdej części 
zawiera rozdział 4. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może złożyć ofertę 
jeden Wykonawca. Opis części zamówienia CZĘŚĆ I. I. AKUMULATORY - 18 sztuk 
Przeznaczone do zasilania samochodu elektrycznego (sześć akumulatorów połączonych 
szeregowo umieszczonych w bagażniku silnika), za pomocą silnika 72 V, 20 KW Wymagania 
dotyczące akumulatorów: 1. Zgodne z normą EN 2. Napięcie 12V 3. Pojemność Nie mniej niż 
120Ah 4. Prąd rozruchowy Min 400A 5. Polaryzacja Jednakowa dla wszystkich 6. Końcówki 
biegunowe - Stożek normalny 7. Długość mm Nie więcej niż 600 8. Szerokość mm Nie 
więcej niż 300 9. Wysokość mm Nie więcej niż 300 10. Waga kg Nie więcej niż 40 kg 11. 
Możliwość trwałego zamocowania akumulatorów do konstrukcji samochodu. 12. 
Akumulatory całkowicie bezobsługowe tj: nie wymagające uzupełniania poziomu elektrolitu 
wodą destylowaną i całkowicie szczelny, nie wymagające pomieszczeń ze specjalną, 
wymuszoną wentylacją; 13. Min. 2 lata gwarancji; 14. Dostosowane do pracy cyklicznej - 
liczba cykli rozładowania/ładowania min 500. UWAGA!! Zamawiający nie dysponuje 
starymi akumulatorami. II. ŁADOWARKA - 2 sztuki Wymagania dotyczące ładowarek: 1. 
Napięcie 72 V 2. Natężenie prądu ładowania min 10 A 3. Dostosowana do ładowania 
połączonych szeregowo sześciu oferowanych akumulatorów, 4. Minimum 2 lata gwarancji, 5. 
Z funkcją stałego podłączenia do baterii akumulatorów, 6. Ze wskaźnikiem pokazującym 
aktualne napięcie ładowania i komunikatem o końcu ładowania, 7. Z funkcją odsiarczania i 



konserwowania akumulatorów. Dostarczone urządzenia zostaną przekazane Zamawiającemu 
na podstawie protokołu dostawy sporządzonego przez Zamawiającego. CZĘŚĆ II. I. 
ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA -2 KOMPLETY, O MOCY NIE MNIEJ NIŻ 1,0 
KW (ON GRID), z których każdy składa się z: 1. Paneli słonecznych o łącznej mocy 
minimum 1000W 1) Waga poszczególnych paneli nie może być większa niż 25 kg 2) 
Sprawność baterii słonecznej powyżej 12 %, 3) Gwarancja powyżej 5 lat na baterię słoneczną. 
4) Specjalna warstwa ochronna z utwardzonego szkła odpornego na warunki atmosferyczne, 
powinna być wytrzymała na uderzenia i gradobicie ( powinna wytrzymywać uderzenie kulą 
stalową o wadze 227g zrzuconą z wysokości 1 metra). 5) Przepuszczalność promieniowania 
słonecznego warstwy ochronnej baterii słonecznej min 95%. 6) Aluminiowa obudowa z 
otworami na wkręty posiadająca płaską powierzchnię. 2. Konektorów do połączeń 
poszczególnych paneli. 3. Kabla Solarnego 4mm2 - 100 m. 4. Systemu montażowego do 
zamocowania paneli na dachu (Stropodach składa się z stropu DZ-3 , pustki powietrznej 
wypełnionej Ekofibrem, płytek korytkowych DKZ- 300, gładź cementowa 1,5 cm ,2X papa 
na lepiku, 4cm styropianu ,3,5 cm warstwy dociskowej betonu pokrytej 3X papa na lepiku. 5. 
Falownika dostosowanego do oferowanych modułów fotowoltaicznych, spełniającego 
następujące warunki: 1) Napięcie wyjściowe 230 V, f=50 Hz. 2) Zgodny z wymogami i 
obowiązującymi wytycznymi KE. Znak CE, 3) Beztransformatorowy, 4) Stopień ochrony nie 
gorszy niż IP 65, 5) Posiada wyświetlacz operacji wskazujący stan pracy falownika, 6) 
Wyposażony w zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciw przepięciowe, 7) Wyposażony w 
instrukcję Obsługi w języku polskim, 8) Gwarancja nie mniej niż 2 lata. Dostarczone 
urządzenia zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy 
sporządzonego przez Zamawiającego. CZĘŚĆ III. DWA ZESTAWY NAPĘDOWE DO 
SAMOCHODU Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, z których każdy składa się z: 1. Silnika 
prądu stałego o własnościach: 1) Napięcie znamionowe 72 V (zasilony sześcioma 
akumulatorami 12 V połączonymi szeregowo); 2) Moc maksymalna (w ciągu 1 min) nie 
mniejsza niż 20 KW; 3) Moc przy pracy ciągłej nie mniejsza niż 10 kW; 4) Maksymalny 
pobór prądu w czasie min 1 min =400 A; 5) Maksymalny ciągły pobór prądu 200A; 6) 
Chłodzony powietrzem za pomocą wentylatora na silniku lub zewnętrznego; 7) Moment 
obrotowy silnika nie mniejszy niż 20Nm; 8) Waga silnika nie przekraczająca 20 kg; 9) 
Wymiary maksymalne [cm] długość/szerokość/wysokość = 30/30/30 cm. 10) Średnica wału 
nie przekraczająca 25mm i nie mniejsza niż 19 mm. 2. Regulatora obrotów do oferowanego 
silnika o własnościach: 1) Napięcie zasilania 72V; 2) Maksymalny ciągły pobór prądu 200A; 
3) Maksymalny pobór prądu przez minutę 400A; 4) Waga urządzenia nie więcej niż 20 kg; 5) 
Możliwość zamocowania do konstrukcji samochodu; 6) Wymiary maksymalne urządzenia 
[cm] długość, szerokość, wysokość 40x40x40cm. 3. Pedału płynnej regulacji obrotów - 
symulujący istniejący pedał przyśpieszenia w samochodach osobowych, dostosowany do 
oferowanego silnika i regulatora. Zamawiający żąda gwarancji ww. urządzeń na okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy od momentu zakupu. Urządzenia powinny posiadać instrukcję i 
schemat montażu w języku polskim. Dostarczone urządzenia zostaną przekazane 
Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy sporządzonego przez Zamawiającego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
dniach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o 
akceptacji warunków umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zseii.edu.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 21.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 
im. KEN ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko, sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego 
przez Zamawiającego: Motoryzacyjna współpraca w edukacji jest współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: 
Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


