UG.271.5.2021.CT.3

Jastków, dnia 06-05-2021
WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia na montaż paneli fotowoltaicznych na SUW i oczyszczalni w Tomaszowicach
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ.
Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

1.Prosimy o udostępnienie pełnego schematu jednokreskowego projektowanej instalacji.
Odpowiedź:
Schematy instalacji znajdują są części projektowej SWZ
2.PZT zostało podpisane przez Rzeczoznawcę p.poż, wśród uwag od Rzeczoznawcy nie ma informacji o
obowiązkowym zamontowaniu rozłącznika p.poż, czy w związku z tym zamawiający odstąpi od tego
wymogu?
Odpowiedź:
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p.poż zatwierdził dokumentację projektową opracowaną zgodnie z
obowiązującymi przepisami tym samym tym samym Zamawiający nie odstąpi od zatwierdzonych zakresów
dokumentacji projektowych
3.Prosimy o schematy projektowanych rozdzielnic AC, oraz projektowanego miejsca wpięcia w RG.
Prosimy o schemat połączenia przewodem sygnałowym mającym na celu połączyć falownik z siecią
Ethernet.
Odpowiedź:
Schematy projektowanych rozdzielnic znajdują się w części rysunkowej opracowania.
4.Czy Zamawiający potwierdza że, monitoring udostępniony przez producenta falowników jest
wystarczający?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że, monitoring udostępniony przez producenta falowników jest wystarczający na
obecny czas realizacji inwestycji
5.W projekcie technicznym, oraz przedmiarze brakuje informacji o plantowaniu terenu pod montaż
konstrukcji mocujących panele. Prosimy o potwierdzenie, że zakres tych prac leży po stronie
zamawiającego.
Odpowiedź:
Całość prac objętych dokumentacją jest pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że w
związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostaje wynagrodzeniem
ryczałtowym załączony do SWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z art.4 ust.3 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129.j.t.)
6.Jeśli plantowanie terenu pod konstrukcje mocujące panele leży po stronie Wykonawcy prosimy o
sprecyzowanie jakie są wymogi zamawiającego w tej kwestii, oraz uzupełnienie projektu technicznego i
przedmiarów.
Odpowiedź:
Całość prac objętych dokumentacją jest pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że w
związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostaje wynagrodzeniem
ryczałtowym załączony do SWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z art.4 ust.3 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129.j.t.)

7.W przedmiarze nie ma informacji na temat tras kablowych w pomieszczeniu gdzie należy wpiąć się w RG,
czy zamawiający potwierdza, że pomieszczenie to jest wyposażone w tunele technologiczne w których
wykonawca będzie mógł umieścić kable relacji proj. RAC - falownik, oraz proj. RAC-RG?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z założeniem projektowym obiekty wyposażone są częściowo w tunele
technologiczne oraz koryta kablowe w których wykonawca będzie mógł umieścić okablowanie relacji RACfalownik oraz RAC-RG. W przypadku odmiennej propozycji tras kablowych należy przewidzieć
odpowiednie koryta kablowe.
8.Prosimy o udostępnienie zdjęć: projektowanego miejsca posadowienia paneli, projektowanych tras kabli w
relacji falownik-RAC, miejc przewidzianych do otworów technologicznych w celu wejścia do
pomieszczenia RG.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej. Zamawiający zapewnia nieograniczony dostęp do
obiektu celem wykonania wizji lokalnej w terenie oraz zdjęć placu budowy.
9.Na PZT brakuje informacji o proponowanej trasie przewodu sygnałowego mającego na celu spiąć inwerter
z siecią internetową.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada sieci internetowej na obiektach.
10.Czy zamawiający zezwalał na zabudowę po stronie DC samych ograniczników przepięć bez podstaw
bezpiecznikowych z wkładkami, jeśli producent zastoswanych inwerterów wyraża zgodę na taką zabudowę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zezwoli na zabudowę po stronie DC samych ograniczników przepięć bez podstaw
bezpiecznikowych z wkładkami,
11.Na PZT jest informacja iż odległość między inwerterem a RAC wynosi więcej niż 10m, czy w takiej
sytuacji Zamawiający będzie wymagał zabudowania dodatkowego ogranicznika przepięć od strony
inwertera? Jeśli tak, to prosimy uzupełnić PZT oraz przedmiar.
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym załączony
do SWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z art.4 ust.3
Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129.j.t.)
12. Czy zamawiający posiada ekspertyzę wytrzymałości dachu, jeśli nie to czy będzie wymagał takiej
ekspertyzy, jeśli będzie wymagał to kto pokrywa koszty ekspertyzy wytrzymałościowej dachu?
Odpowiedź:
Nie posiada, wszelkie prace są prowadzone przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.Czy na obiektach przy których projektuje się instalacje fotowoltaiczne zabudowane są agregaty
prądotwórcze?
Odpowiedź:
Nie, w jednym punkcie Jastków, jest agregat załączany ręcznie
14.Prosimy o podanie mocy przyłączeniowych obiektów na których przewidziany jest montaż instalacji
fotowoltaicznych.
Odpowiedź:
Obiekty posiadają odpowiednie moce przyłączeniowe do zaprojektowanych instalacji.
15.Moce instalacji są dobierane dla paneli 370Wp, w projekcie i STWIOR jest informacja, że panele mają
mieć minimum 375Wp. Przedmiar też przewiduje montaż paneli 370Wp, ale wymaga aby one miały

minimum 375 Wp. Prosimy o sprostowanie i ujednolicenie informacji.
Odpowiedź:
Konfiguracje instalacji dobrane zostały pod panele o mocy 375Wp i takich też minimalnych parametrów
oczekuje Zamawiający
16.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma wykonać przedmiot zamówienia na podstawie
udostępnionych projektów technicznych i nie będzie wymagał od Zamawiającego stworzenia dokumentacji
wykonawczej.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ, ma posłużyć do skutecznego odbioru przez właściwe organy, Wykonawca przedstawia
dokumentacje powykonawczą
17.Prosimy określić zakres inwentaryzacji powykonawczej Geodezyjnej (czy coś poza zabudowanymi
liniami eN?), oraz gdzie ona ma być załączona i czy musi być klauzulowana.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ, ma posłużyć do skutecznego odbioru przez właściwe organy
18.Czy zamawiający dopuszcza montaż rozdzielnic RDC na konstrukcji mocującej panele?
Odpowiedź:
Tak
19.Czy zamawiający zezwalał montaż rozdzielnicy RAC na konstrukcji mocującej panele?
Odpowiedź:
Tak
20.Prosimy o potwierdzenie, że w gestii Zamawiającego jest konfiguracja istniejącej sieci Ethernet
umożliwiająca podpięcie zabudowanych falowników. Jeśli jest to w kwestii Wykonawcy prosimy uzupełnić
projekt techniczny o zagadnienie związane z tym zakresem prac.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada sieci internetowej na obiektach.
21.Prosimy o udostępnienie wymaganego zakresu dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ, ma posłużyć do skutecznego odbioru przez właściwe organy, Wykonawca przedstawia
dokumentacje powykonawczą
22.Czy zamawiający dopuści moduły o sprawności 20,2% ? Proponowany parametr przez Zamawiającego
znacznie zawęża zakres materiałów które można wyspecyfikować, przez co wpływa na konkurencyjność co
w sposób prostolinijny odbije się na zawyżeniu cen ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści moduły o sprawności 20,2%
23.Czy zamawiający dopuści moduły o współczynniku temperaturowym mocy -0,37%/C? Proponowany
parametr przez Zamawiającego znacznie zawęża zakres materiałów które można wyspecyfikować, przez co
wpływa na konkurencyjność co w sposób prostolinijny odbije się na zawyżeniu cen ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści moduły o współczynniku temperaturowym mocy -0,37%/C
24.Czy Zamawiający dopuszcza moduł o mocy 370Wp?
Odpowiedź:
Konfiguracje instalacji dobrane zostały pod panele o mocy 375Wp i takich też minimalnych parametrów
oczekuje Zamawiający
25.OŚ Tomaszowice.
1) Czy Zamawiający dopuści falowniki posiadające 3 MPPT, które rozkładają się na 8 wejść DC?
2) Czy Zamawiający dopuści falownik z maksymalnym prądem wyjściowym na poziomie 80A?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści falowniki posiadające 3 MPPT, które rozkładają się na 8 wejść DC
Zamawiający dopuści falownik z maksymalnym prądem wyjściowym na poziomie 80A
26.SUW Ożarów
1) Czy w Projekcie technicznym, rozdział 2.4.2 parametr moc znamionowa powinien wynosić 9000 W, czy
doszło tutaj do omyłki i powinien wynosić 6000W
2) Czy w STWIOR, rozdział 3.3 parametr moc znamionowa powinien wynosić 9000 W, czy doszło tutaj do
omyłki i powinien wynosić 6000W.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską. Parametr mocy znamionowa powinien wynosić 6000W
27.Czy pozycja numer 3 lub 4 przedmiaru (układanie kabli w rowach kablowych) dotyczy układania kabli
strony AC? Czy podane ilości np. dla zadania w Tomaszowicach – 460m są wartościami prawidłowymi i
rzeczywiście taka jest ilość potrzebnego kabla AC łączącego inwerter z miejscem przyłącza instalacji?
Odpowiedź:
Zamawiajacy informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia
pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał
pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z art.4 ust.3 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129.j.t.)
28.Czy na terenach gdzie trzeba prowadzić trasę kablową w ziemi występują utrudnienia w postaci kostki
brukowej, betonu? Jeśli tak, to na których obiektach i w jakiej ilości (mb)?
Odpowiedź:
Każdy z budynków posiada standardowe opaski wykonane z kostki brukowej. Tereny utwardzone jak i
zielone które zostaną naruszone ruchem pojazdów lub rozbiórką należy odtworzyć do stanu pierwotnego po
zakończeniu prac
29.Czy w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej jest budowa instalacji odgromowej? Czy dotyczy to też
instalacji gruntowych? Jeśli tak, proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być ona realizowana? Czy mają być
to maszty odgromowe usytuowane w pobliżu instalacji na gruncie?
Odpowiedź:
Opis niezbędnych do wykonania elementów instalacji odgromowej zawierają dokumentację poszczególnych
opracowań
30.Czy Zamawiający wymaga zastosowania dodatkowej obudowy/skrzynki dla inwerterów? Falowniki
fotowoltaiczne muszę mieć zapewniony nieograniczony dostęp powietrza potrzebnego do ich chłodzenia co
zamontowanie ich w dodatkowych obudowach skutecznie ograniczy. Inwertery posiadają stopień ochrony
min. IP 65 co sprawia że są one odpowiednio zabezpieczone oraz dostosowane do montażu wewnątrz jak i
na zewnątrz bez dodatkowych skrzynek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zastosowania dodatkowej obudowy/skrzynki dla inwerterów
31.Określone w dokumentacji oraz przedmiarze parametry inwertera są warunkami trudnymi do spełnienia i
wskazują na jednego producenta, co jest niezgodne z zasadami konkurencyjności. Standardowym okresem
gwarancji inwerterów jest 10 lat. Czy dla instalacji w Płoszowicach dopuszczą Państwo inwerter o mocy
8kW? Inwertery 7kW są praktycznie niedostępne na rynku. Proszę o określenie minimalnych wymagań dla
inwerterów.
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego określone parametry minimalne dla inwerterów nie stanowią wartości
niedostępnych dla producentów. Jednakże dla zwiększenia konkurencyjności produktów Zamawiający
dopuszcza inwerter o mocy 8kW oraz obniża okres gwarancji do 10lat
32.Ww związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Montaż paneli
fotowoltaicznych na SUW i oczyszczalni w Tomaszowicach" (Znak sprawy: UG.271.5.2021.CT), wnosimy

o zmianę parametrów falowników "Sprawność maksymalna/Sprawność EURO" na niższe, gdyż niniejszy
zapis uniemożliwia dobór urządzenia, który odpowiadałby pozostałym parametrom, co w znacznym stopniu
ogranicza zasadę konkurencyjności.
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego określone parametry minimalne sprawności inwerterów nie stanowią wartości
niedostępnych dla producentów. Jako że jest wiele urządzeń spełniających założone kryteria w SWZ
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian
33.Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? Jeśli tak
prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).
Odpowiedź:
Stawka podatku VAT 23%
34.Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i
Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
35.Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z obowiązującym
prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.
Odpowiedź:
Projekt umowy został przygotowany w opraciu o przepisy prawa i stanowi inegralną częsć dokumentacji
przetargowej.
36.Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z Dziennikiem
Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra
Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego aktualizacjami.
Odpowiedź:
Wykonawca ma obowiązek wystawić faktury zgodnie z Interpretacją ogólną nr
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016
37.Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę zgłoszenia gotowości do
odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ, w szczególności zapisami projektu umowy.
38.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym
etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje rezygnować z prac objętych postępowaniem.
39.Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić
Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą
wymagane.
Odpowiedź:
Na etapie realizacji umowy. Spełnienie wymogu jak i sposób weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę
reguluje projekt umowy.
40.Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w
której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę?
Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń
związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem,
należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości
obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia
wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ
41.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia
najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego
rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak
konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie
przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając
usterek.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ
42.Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wprowadzenia
przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w
rozdziale 7 SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 5
ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z
art. art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu
zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym
wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien
poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów
Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy,
a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich
okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań
Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?
Odpowiedź:
W niniejszym postępowaniu szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, w związku z
tym wykonawca nie ma obowiązku składania JEDZ. Zapisy SWZ w zakresie pytania wykonawcy pozostają
bez zmian.
43.Czy wobec aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz obowiązywania stanu epidemii, wprowadzonego
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zwiększy wymogi wobec wykonawców
wprowadzając fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to
czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z art. art. 109 ust. 1 pkt 5
ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego
naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien
odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia
zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu
podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający
odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że
Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a
naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?
Odpowiedź:
W niniejszym postępowaniu szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, w związku z
tym wykonawca nie ma obowiązku składania JEDZ. Zapisy SWZ w zakresie pytania wykonawcy pozostają
bez zmian.
44.Prosimy o zrezygnowanie z wymaganej wagi falowników fotowoltaicznych, wartość 15 kg w wielu
przypadkach jest niemożliwa do osiągnięcia. Tym samym wnosimy o usunięcie wagi falownika w
wymaganiach.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z kryterium wartości wagi inwertera
45.Prosimy o dopuszczenie Falniów posiadających minimum 2 MPPT.
Odpowiedź:
Zamawiający w dokumentacjach technicznych zawarł minimalne wymogi dla inwerterów poszczególnych

instalacji które zawierają się w granicach od 1 do 4 MPPT zgodnie z projektowaną i wymaganą ilością
stringów. Zakres 2MPPT mieści się w kryteriach zawartych przez Zamawiającego
46.Prosimy o zrezygnowanie z parametru maksymalny prąd wyjściowy falownika. Nie ma on
ekonomicznego uzasadnienie, nie wpływa również na uzyski instalacji. Tym samym wnosimy o wykreślenie
wymogu.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z kryterium wartości prądu wyjściowego inwertera
47.Czy Zamawiający wymaga użycia optymalizatorów mocy w instalacjach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga użycia optymalizatorów mocy w instalacjach
48.W załącznikach do SWZ znajdują się przedmiary, w których wymieniono roboty towarzyszące takie jak:
„Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy”
oraz „Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km”. Prosimy
Zamawiającego o przekazanie szczegółowych informacji na temat rodzaju gruzu, kodu odpadów, ilości w
m3 oraz wykazanie na których z 5 posesji się on znajduje. Prosimy również o odpowiedź - czy miejsce na
które ma być przewieziony gruz jest własnością Zamawiającego? Są to informacje konieczne do
przygotowania oferty.
Odpowiedź:
W zakresie prac ujętych w pozycjach „Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie
i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy” oraz „Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km” Zamawiający oczekuje że zakończonych robotach Wykonawca posprząta
po swoich pracach teren objęty opracowaniem i zakresem. Zamawiający nie dysponuje miejscem na
składowanie odpadów. Powstałe na etapie budowy odpady Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
49. Prosimy o podanie informacji czym pokryte są dachy, na których planuje się posadowienie instalacji oraz
czy są to dachy płaskie czy skośne. Proszę o potwierdzenie czy zamawiający wymaga wykonania instalacji
odgromowych dla każdej lokalizacji ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ. Ożarów dach dwuspadowy kryty blachą. Płouszowice stropodach spadek w jednym
kierunku kryty papą. Zamawiajacy wymaga wykonania instalacji odgromowych dla każdej lokalizacji.
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych zmienia SWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu
składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:
14.2.
14.3.
15.1.

Termin składania ofert: 14-05-2021 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 14-05-2021 r. godz. 12:00.
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12-06-2021 r.

Jednocześnie dokonuje się zmiany zapisów w projekcie umowy:
Preambuła
Było: Umowę zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 2019 ze zm.)
Jest: Umowę zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w
trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., 2019 ze zm.)
Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP
00034738/01 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: bcf39122-581f-4ca7-9704-27fdb4ff3510
opublikowanego na miniPortalu.

