
EZP.26.1.1.2021.PZ                                                                    Warszawa, dnia 10.01.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum 
próbek geologicznych w miejscowości Leszcze39-40kWp, Przymiłowice 49-50 kWp; Hołowno 34-35kWp, 
oznaczenie sprawy: EZP.26.223.2021.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, 
poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści 
SWZ. 

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Zamawiający informuje, że w związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnej 
wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 21.01.2021r. na godzinę 10:00.

Pytanie 1:
Opis przedmiotu zamówienia określa temperaturę pracy kabli w zakresie -40 do 125 stopni Celsjusza. Zgodnie z normą 
PN-EN 5061:2015-03 maksymalna temperatura pracy kabli wynosi 120 stopni Celsjusza. Czy Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie kabli dla których temperatura pracy mieści się w zakresie -40 do 120 stopni?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli dla których temperatura pracy mieści się w zakresie -40 do 120 stopni. 

Pytanie 2:
Czy realizacja zadania obejmuje modernizację rozdzielnic elektrycznych jedynie do celów odbioru energii z instalacji 
fotowoltaicznej? Jeżeli nie, to proszę o podanie zakresu prac dodatkowych koniecznych do wykonania w ramach 
modernizacji rozdzielnic oraz określenie dla ilu lokalizacji będzie ona wymagana.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że realizacja zadania obejmuje modernizację rozdzielnic elektrycznych jedynie do celów odbioru 
energii z instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 3:
Zgodnie z § 5. ust. 2 pkt. 5 Projektowanych postanowień umowy zakres opracowania dokumentacji projektowej na 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montażem modułów fotowoltaicznych powinien zawierać m.in. kwestie 
współdziałania z instalacją odgromową. Proszę o potwierdzenie tego zapisu, biorąc pod uwagę, że postępowanie 
dotyczy instalacji gruntowych. Czy w ramach ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi Zamawiający dopuszcza 
wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 4:
Czy tereny przeznaczone pod instalacje gruntowe są utwardzone, np. kostką brukową, betonem, kamieniem?
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że tereny przeznaczone do posadowienia modułów fotowoltaicznych nie są utwardzone. 
W zależności od rozwiązań projektowych jeżeli zaistnieje konieczność utwardzenia terenu pod konstrukcję wsporczą, 
Wykonawca uwzględni koszt utwardzenia w złożonej ofercie. Pomiędzy planowanymi modułami a istniejącą instalacją 
elektryczną (trasy kabli) występują utwardzone drogi wewnętrzne (kostka brukowa, płyta betonowa) o szerokości do 4 
metrów.

Pytanie 5:
Czy występują agregaty prądotwórcze?
Odpowiedź:
Agregat prądotwórczy występuje tylko w przypadku części 2 Zamówienia w lokalizacji - Przymiłowice, ul. Kielnicka 1.

Pytanie 6:
Jakie są moce przyłączeniowe w przypadku każdej lokalizacji?
Odpowiedź:
 Zamawiający podaje moce przyłączeniowe dla poszczególnych lokalizacji:

a) Leszcze 20, 62-650 Kłodawa – 40 kW,
b) Przymiłowice, ul. Kielnicka 1 – 50 kW,
c) Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze – 38,67 kW

Pytanie 7:
Dodatkowo, zwracam się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalizacji Leszcze 20, 62-650 Kłodawa 
w późniejszym terminie ze względu na zbyt krótki czas, jaki został wyznaczony na jej przeprowadzenie (05.01.2022) oraz 
okres świąteczno-urlopowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej w lokalizacji Leszcze 20 na dzień 14.01.2022 r. na godzinę 
10:00.

Jednocześnie zmianie ulegają punkty 4.4.1., 16, 17.2. oraz 17.3., SWZ, które otrzymują brzmienie:

 4.4.1. dla Części 1 - w dniu 05.01.2022 r. oraz w dniu 14.01.2022 r. o godzinie 10:00, na terenie działki 
archiwum próbek geologicznych w Leszczach (Leszcze 20, 62-650 Kłodawa) – obowiązek udziału w wizji 
lokalnej nie oznacza, że Wykonawca musi wziąć udział w wizji lokalnej w obu terminach; Wykonawca powinien 
wziąć udział w wizji lokalnej w jednym ze wskazanych terminów,

 16 Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2022 r. o godz. 10:00
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022  r. o godzinie 10:05. 

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2022 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
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