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Do wszystkich Wykonawców 

 

Gdańsk, dnia 21 maja 2020 r.  

  

Dotyczy: Wybór generalnego wykonawcy w zakresie budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych PV 

Pierzchały, PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona 

Znak sprawy: ZP/OZE/65/2020/KCz 

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 

2020/S 091-218182 z dnia 11.05.2020 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 3 

W związku z otrzymaniem przez Energa OZE SA zwaną dalej „Zamawiającym” pytań dotyczących treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.): 

 

Pytanie 15 

Czy teren pod inwestycje na działce Czernikowo 476/6 jest wolny od kolizji z istniejącymi na niej instalacjami 

( woda, prąd, gaz, tel.)? 

Odpowiedź 15 

Zamawiający nie ma wiedzy dotyczącej kolizji planowanych instalacji fotowoltaicznych będącymi 

przedmiotem postępowania przetargowego z istniejącymi instalacjami (woda, prąd, gaz, tel), innymi 

niż wskazane w udostępnionej dokumentacji. 

Pytanie 16 

Czy można się zapoznać z wydanymi w 26.07.2018 r. warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu 

nr GPK.6730.28.2018, na które powołuje się Zamawiający w zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia str. 6/34? 

Odpowiedź 16 

Przytoczone warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nr GPK.6730.28.2018 wydane w 26.07.2018 r. 

znajdują się w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

Pytanie 17 

Czy wykonawca ma wykonać drogę, ( łącznik ) dojazdową łączącą bramę (y) obiektu z istniejącą 

infrastrukturą drogową ( jaka dł. ?)? 

Odpowiedź 17 

Informacje znajdują się w projekcie budowlanym stanowiącym Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia (3.11. Plac manewrowy jako dojazd do kontenerowej stacji transformatowej; 3.12. Zestawienie 

powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu; 3.13. Układ komunikacyjny oraz 7. Układ 

Komunikacyjny). 
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Pytanie 18 

Kto sporządzi plan ochrony i ponosi kosztu ochrony fizycznej obiektu w okresie serwisu wykonawcy ? 

Odpowiedź 18 

Wykonawca zapewnia ochronę placu budowy w  trakcie montażu Elektrowni fotowoltaicznych do momentu 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego części B Umowy. 

Pytanie 19 

Czy możemy przedstawić zdolność kredytową poświadczoną przez zagraniczną instytucję finansową 

w wysokości 5,4 mln złotych w celu realizacji wszystkich 3 części zamówienia?  

Odpowiedź 19 

Weryfikacja dokumentów składanych przez Wykonawców nastąpi po upływie terminu składania ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).  

Zgodnie z treścią Rozdziału XII SIWZ pkt. 12: 

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy 

dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy 

je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji 

ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej . 

W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, 

zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały 

Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania 

i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jednolity Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15.). 

Zgodnie z Rozdziałem XVI. SIWZ pkt. 19 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

Zamawiając zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

 

 

Z poważaniem 

  


