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PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 2019) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023609/01 data
zamieszczenia 26.03.2021r. do zamawiającego wpłynęły prośby Wykonawców o wyjaśnienie
wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie:
W rozdziale VI „Opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 6 jest zapis, że „Wykonawca we własnym
zakresie i na swój koszt zapewni bieżącą obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa.”.
Proszę o wyjaśnienie o jaką inwentaryzację geodezyjną Zamawiającemu chodzi? Wykonawca w
przypadku instalacji dachowej (taki jest przedmiot postępowania) nie widzi podstawy wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej
Odpowiedź:
Wyjaśniam, że przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w
związku z czym Wykonawca zobowiązany jest zarówno do zaprojektowania przedmiotu zamówienia
zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej, jego realizacji a także
przygotowania dokumentacji odbiorowej, uzyskanie wszelkich zgód, zezwoleń niezbędnych do
uruchomienia instalacji zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tej materii. Dlatego też to do
zadań Wykonawcy należy określenie, czy w ramach zadania konieczne jest wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej dla niniejszego zadania. Jeśli z przepisów prawa nie wynika obowiązek
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla robót określonych w PFU i
dokumentacji technicznej, Zamawiający nie będzie takiego opracowania wymagał.
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Strona 1

Pytanie:
W programie funkcjonalno-użytkowym w punkcie 1.6.5 „wymagania stawiane urządzeniom” jest
zapis, że sprawność pojedynczego panelu ma być nie mniejsza niż 20,3%.
Prosimy o zmianę na zapis „ma być nie mniejsza niż 20,2%” lub prosimy o podanie przynajmniej 3
paneli spełniających wszystkie wymienione niżej wymagania:
- moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 370 Wp,
- napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 39 V (Vmp przy Pmax),
- prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 9,0 A (Imp przy Pmax),
- sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 20,3%,
- panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np.
aluminiowej.
- Panele musza być wyposażone w system, umożliwiający zdalną, indywidualną kontrolę produkcji
energii paneli, regulację mocy i przepływu w stringach na poziomie panelu
oraz posiadających moc, której krotność pozwoli Wykonawcy zmieścić się w przedziale mocy całej
instalacji 49,95-50,00 kWp
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis Programu Funkcjonalno-Użytkowego w pkt 1.6.5 w zakresie sprawność
pojedynczego panelu. Jednocześnie wyjaśniam, że wszelkie parametry określone w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym należy traktować jako parametry minimalne, tj „nie gorsze niż” zarówno w
zakresie parametrów poszczególnych urządzeń jak i całkowitej mocy instalacji.
Pytanie:
W programie funkcjonalno-użytkowym w punkcie 1.6.5 „wymagania stawiane urządzeniom” jest
zapis, że sprawność inwertera (falownika) wg normy europejskiej powinna wynosić nie mniej niż
98,3%. Jednakże w punkcie 3.1 „wymiarowanie systemu PV” jest podana wartość minimalnej
sprawności dla inwerterów na poziomie 98%. Proszę o ujednolicenie zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis Programu Funkcjonalno-Użytkowego w pkt 1.6.5 w zakresie sprawność
inwertera (falownika).
Pytanie:
Uprzejmie proszę o informację czy zapis:
a) w SWZ punkt XIX Ad.2 a - dotyczy gwarancji producenta na przedmiot zamówienia oraz naszą
gwarancję jako wykonawcy, czy też dotyczy to tylko naszej gwarancji na cały zakres usług nie
uwzględniając w tym gwarancji producenta?
b) SWZ punkt 12. – „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy
o pracę ……” - czy dopuszczą Państwo ofertę, jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę
wskazując podwykonawcę i to podwykonawca będzie miał zatrudnione osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę, a co za tym idzie będą wykonywały wszystkie prace
montażowe?
c) W SWZ punt 4 b – „dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) ….” – czy
punkt ten oznacza, że możemy skorzystać z usług kierownika budowy nie zatrudnionego w
naszej firmie?

Odpowiedź:
Ad. a) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji Wykonawcy na całość przedmiotu zamówienia
niezależnie od gwarancji producenta,
Ad. b) Zamawiający dopuszcza ofertę Wykonawcy, zgodnie z którą całość robót wykonywana będzie
przez podwykonawcę zatrudniającego na umowę o pracę osoby określone w pkt 12 SWZ,
Ad. c) Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobą kierownika budowy niezależnie od formy
prawnej dyspozycji
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