
Lądek Zdrój, 17.06.2021r. 

Zamawiający: 

Gmina Lądek-Zdrój 

Rynek 31 

57-540 Lądek-Zdrój 

Do wszystkich Wykonawców 

Znak postępowania: WR.271.4.2021.206 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
którego przedmiotem jest: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii  
etap I -Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i 
wybuduj.  

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. późn.  zm.- zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania  

Pytanie 1:  

Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie: 1. warunków przyłączenia, 2. umowy 
przyłączeniowej , 3. decyzji środowiskowej, 4. warunków zabudowy / miejscowy plan jeżeli dotyczy, 5. mapy 
do celów projektowych nie starszej niż 6 miesięcy, 6. badań geologicznych gruntu, 7. uzgodnienia lokalizacji 
zjazdu z terenu nieruchomości (działki) na drogę publiczną, gminną itd. oraz pozostałe dokumenty w państwa 
posiadaniu niezbędne do zaprojektowania farmy fotowoltaicznej 10MW.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej stanowią załącznik nr 3 do PFU, w związku 
z tym, że jest to obszerny i szczegółowy dokument Zamawiający nie widzi potrzeby przekazania umowy 
przyłączeniowej. Zamawiający nie chwile obecną nie posiada decyzji środowiskowych dotyczących niniejszej 
inwestycji. Jednak zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury jej uzyskania po wyłonieniu i podpisaniu umowy 
z Wykonawcą. Zamawiający informuje, że informacja z miejscowego planu zagospodarowania znajduje się w PFU. 
Zamawiający na dzień dzisiejszy zlecił wykonanie mapy do celów projektowych, którą zobowiązuje się przekazać 
Wykonawcy, z którym podpisze umowę na realizację zamówienia publicznego. Termin wykonania mapy jest 
przewidziany na lipiec 2021r. Zamawiający nie posiada badań geologicznych gruntu oraz uzgodnień lokalizacji 
zjazdu z terenu nieruchomości na drogę publiczną – po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich uzgodnień 
niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

  

 

Pismo sporządził:  
Dorota Kuczwalska – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
mikroprojekty@ladek.pl 74-8117-882 


