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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.2.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Program zwiększania wykorzystania 
energii i poprawy jakości środowiska w obrębie Obszarów NATURA 2000... – etap III budynki 
użyteczności publicznej 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 3  oraz art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, 
że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

Pytanie 1) Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zasady opracowania i zatwierdzenia harmonogramu są ustalone w projektowanych 
postanowieniach umowy dla części 1 i 2 (załączniki nr 3.1 i 3.2 do SWZ). Projekt harmonogramu 
będzie przedstawiany przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. Akceptacja będzie 
warunkowana tym, aby projekt harmonogramu odpowiadał wymaganiom SWZ (w tym co do 
wymaganych terminów, etapów, zakresu prac). 
 

Pytanie 2) Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy niezgodne z 
obowiązującym prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów. 
Odpowiedź: Zasada pierwszeństwa przepisów lub postanowień SWZ jest oceniana zgodnie z 
przepisami kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych. Pytanie nie przedstawia żadnej 
konkretnej, możliwej do zweryfikowania wątpliwości dotyczącej treści SWZ. W konsekwencji 
Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie. 
 

Pytanie 3) 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: Odbiory częściowe i fakturowanie powinno odbywać się zgodnie z projektowanymi 
postanowieniami umowy dla części 1 i 2 (załącznik nr 3.1 i 3.2 do SWZ). Złożenie oferty oznacza 
akceptację przez Wykonawcę tych zasad. Przyjęty w ww. dokumentach system rozliczeń częściowych 
jest narzucony Zamawiającemu przez postanowienia wstępnej promesy numer 
01/2021/3510/PolskiLad, dotyczącej współfinansowania inwestycji ze środków Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 

Pytanie 4) 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: Patrz: odpowiedź na pytanie 3. 
 

Pytanie 5) 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: Zasady dokonywania zmian umowy wynikają z przepisów, w tym ustawy pzp, oraz z 
projektowanych postanowień umowy dla części 1 i 2 (załącznik nr 3.1 i 3.2 do SWZ). W 
przedmiotowym zamówieniu realizacja nie następuje na rzecz beneficjentów indywidualnych, stąd 
przedstawiona w pytaniu hipotetyczna sytuacja nie przystaje do inwestycji opisanej w SWZ. 
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Pytanie 6) 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: Zasady dotyczące dokumentowania zatrudnienia personelu na umowę o pracę są 
określone w projektowanych postanowieniach umowy dla części nr 1 i 2 (załącznik nr 3.1 i 3.2 do 
SWZ). 
 

Pytanie 7) Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?  
Odpowiedź: Jeżeli budynek na którym będzie wykonywana instalacja fotowoltaiczna posiada 
instalację odgromową koszt jej modernizacji dostosowania leży po stronie Wykonawcy. Budynki 
posiadają lub będą  posiadały  (DWD Sidzina, ZS Goetla w Suchej Beskidzkiej – przebudowa  
dachów ) instalację  odgromową nie później niż w dacie montażu.   
 

Pytanie 8) Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie 
Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi 
obowiązek Beneficjenta.  
Odpowiedź: Zapewnienie bezprzewodowego dostępu do sieci internet leży po stronie 
Zamawiającego. 
 

Pytanie 9) Prosimy o zrezygnowanie z konkretnych wartości prądów i napięć dla modułów 
fotowoltaicznych.  
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogów w zakresie prądów i napięć modułów PV 
jednocześnie zastrzega że muszą one być dostosowane do zakresu prądów i napięć zastosowanego 
falownika fotowoltaicznego. 
 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami SWZ zmianie ulega termin 
składania i otwarcia ofert na dzień 18.03.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 r.  o godz. 11:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 18.03.2022 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.” 
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15.04.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

 
z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI 
 

mgr Józef Bałos 
 


