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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.9.2022 
 
 

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- II 
 

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 zakresie Części nr 2. 

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

 
1. Czy remont poszycia dachu mieści się w zakresie zadania dla części drugiej -montaż 

instalacji fotowoltaicznych? 
 
Odpowiedź: Nie, wykonawca instalacji fotowoltaicznych nie dokonuje remontów poszycia. Nie 
jest to wymagane od niego. 
 

2.  Czy w miejsca prowadzenia trasy w ziemi na poszczególnych obiektach występują 
utwardzenia terenu w postaci kostki, dróg, betonu? 
 
Odpowiedź. Tak występują. Dotyczy to budynku Szkoły im. Walerego Goetla. Założenia mówią 
o przeprowadzeniu przewodu AC do RG w innym obiekcie. Tutaj będzie to w kwestii 
Wykonawcy aby ustalić z Zamawiającym czy przeprowadzenie przewodów będzie napowietrznie 
lub gruntowo. 

 
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów większej mocy niż 370Wp? 

 
Odpowiedź: Tak, wymogi SWZ mówią o mocy nie mniejszej niż 370. 

 
4. Czy zawarte w projektach technicznych wymagania dla modułów są wymaganiami 

minimalnymi? Określenie tak dokładnych parametrów uniemożliwia Wykonawcy zastosowanie 
innych modułów niż te, które w opracowaniu projektu przyjął projektant. 
 
Odpowiedź: Tak, są to minimalne wymagania. 
 

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji balastowej innej niż opisana w 
projekcie (innego producenta)? 
 
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, ze producent będzie spełniał wymogi. 
 

6. Czy wykonanie wzmocnienia dachu Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie jest w 
zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej czy też zostanie wykonane wcześniej przez inny 
podmiot? 
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Odpowiedź: Przedmiotowe powinno być wykonane wcześniej, przez inny podmiot tj. 
wykonawcę wyłonionego w części nr 1 zamówienia. 

 
7. Proszę o wyrażenie zgody, aby instalacja na Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie miała 

moc 39,60 kWp. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  pod warunkiem zapewnienia wymogów dotyczących 
komponentów. 

 
8. Proszę o wyrażenie zgody, aby instalacja na Liceum Ogólnokształcącym w Suchej 

Beskidzkiej miała moc 32,85 kWp. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zapewnienia wymogów dotyczących 
komponentów. 

 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami SWZ zmianie ulega termin 
składania i otwarcia ofert na dzień 29.04.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 29.04.2022 r.  o godz. 11:30. 
 
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 29.04.2022 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2022 r. o godz. 11:30 przy użyciu miniPortalu.”  
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.05.2022 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 
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