
EZP.26.1.2.2021.PZ                                                                    

Warszawa, dnia 14.01.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum próbek 
geologicznych w miejscowości Leszcze39-40kWp, Przymiłowice 49-50kWp; 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 25.01.2021r. na godzinę 10:00.

Pytanie 1:
Chciałem poinformować, że planowana na dzisiaj wizja lokalna w oddziale Leszcze/Kłodawa mimo stawienia się 
reprezentantów 3 firm nie odbyła się. Osoba oprowadzające nie przekazała nam informacji o planowanym miejscu 
posadowienia instalacji ani miejscu przyłącza. Jedynie rozsądne miejsce jest na terenie objętym nadzorem konserwatorskim 
więc pewnie nie można tam nic postawić. Inne miejsce jest w bardzo dużej odległości co będzie miało ogromny wpływ na 
cenę ale i utraty na przesyle energii. Proszę o wycofanie się z wymogu obowiązkowych wizji lokalnych w pozostałych 
lokalizacjach i wskazanie miejsc do montażu instalacji i miejscu wpięcia do skrzynki rozdzielczej za pomocą mapy Google. 
Firmy będą w stanie ocenić odległości i zaproponować odpowiednią cenę. Wymaganie od dostawców wizji lokalnej jest 
kaprysem w dużym dysonansie do ekologicznego charakteru inwestycji (4 samochody x 3 lokalizacje oddalone po kilkaset 
kilometrów, to setki litrów przepalonego paliwa i nie potrzebne ryzyko udziału w ewentualnych kolizjach, o które przy takiej jak 
dzisiaj pogodzie nie było trudno. Dodatkowo nadmienię, że oddział w Leszcze/Kłodawie ma moc przyłączeniową 32 kW czyli 
nie pozwala na zgłoszenie wymaganej instalacji 39-40 kWp. Proszę o informację, czy wizje w pozostałych lokalizacjach będą 
zastąpione przez przesłanie mapek i czy dzisiaj odbyta wizja lokalna będzie zastąpiona przesłaniem mapy.

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje obowiązek uczestnictwa Wykonawców w wizji lokalnej.. Moc przyłączeniowa zgodnie 
z obowiązującą umową z Operatorem Systemu Dystrybucji wynosi 40 kW. 
Zamawiający załącza schematy graficzne (mapki) z zaznaczeniem terenu przeznaczonego na usytuowanie paneli 
fotowoltaicznych oraz miejsca wpięcia – Załącznik nr 1.

Pytanie 2:
1. Poproszę o wyznaczenie dodatkowego terminu oględzin dla lokalizacji w Przymiłowicach ul. Kielnicka 1. Z uwagi na 

okres świąteczno-noworoczny o przetargu dowiedzieliśmy się za późno, aby wziąć udział w wizji lokalnej w dniu 
10.01.2022.

2. Zwracam się z prośbą o wyznaczenie dodatkowych terminów wizji lokalnej dla : Części 2 - na terenie działki 
archiwum próbek geologicznych w Przymiłowicach (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice), dla Części 3 - na terenie 
działki archiwum próbek geologicznych w Hołownie (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze),
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3. Wniesiony do zamawiającego prośbę o wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej na obiektach w przymiłowiach 
oraz hołownie. W terminie kolejno 18 oraz 19 stycznia (pisownia oryginalna).

4. Ponawiam prośbę o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w Przymiłowicach. W dniu dzisiejszym podczas wizji 
w Hołownie dowiedziałem się, że do Przymiłowic dotarł tylko jeden oferent na dodatek bez stosownych zgód co jest 
sprzeczne z warunkami zamówienia. Na miejscu nie było również dedykowanych przedstawicieli Zamawiającego

Odpowiedź: 
Zamawiający wyznacza dodatkowe terminy wizji lokalnej:

a) na dzień 18.01.2022 r. godz. 10.00 dla Części 2 - na terenie działki archiwum próbek geologicznych 
w Przymiłowicach (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice);

b) na dzień 19.01.2022 r. godz. 10.00 dla Części 3 - na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Hołownie 
(Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze).

Pytanie 3:
Proszę o podanie kwot jakie Zamawiający przeznaczył na wykonanie poszczególnych zadań.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kwotę przeznaczoną z sfinansowanie zamówienia na poszczególne części poda zgodnie z art. 222 
ust. 1 pkt. 4. przed otwarciem ofert. 

Pytanie 4:
Czy Zamawiający wymaga inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Pytanie 5:
Jaki stosunek optymalizacji paneli przewiduje zamawiający 1:1 czy 1:2 (1 optymalizator do jednego panelu czy 1 
optymalizator do dwóch paneli). Czy nawiązanie połączenia z internetem ze względu na odległość do instalacji ma zostać 
wykonana za pomocą ułożenia przewodu światłowodowego czy wykonanie połączenia radiowego i czy nie występują na 
obiektach urządzenia które spowodują takie zakłócenia dla połączeń radiowych.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga jednego optymalizatora do jednego panelu (modułu). Sposób zdalnego monitorowania pracy instalacji 
(wykonanie połączenia z internetem) jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego w tym 
zakresie z zaznaczeniem spełnienia wymagań OPZ. Zamawiający nie dysponuje wiedzą w zakresie możliwości lub zakłóceń 
dla połączeń radiowych. 

Pytanie 6:
Czy odbiorem końcowym jest warunek podpisania umowy kompleksowej z operatorem?

Odpowiedź:
Poprzez „protokół odbioru końcowego” należy rozumieć podłączenie instalacji do sieci energetycznej przez właściwego 
terytorialnie operatora systemu dystrybucyjnego, po wcześniejszym podpisaniu przez Zamawiającego umowy kompleksowej z 
operatorem. 

Pytanie 7:
Jaka jest planowana długość trasy kablowej od miejsca instalacji do miejsca wpięcia w przypadku każdej lokalizacji?

Odpowiedź:
Planowane długości trasy kablowej wskazano w Załączniku nr 1

Pytanie 8:
Gdzie znajduje się możliwe miejsce wpięcia dla instalacji fotowoltaicznej (np. rozdzielnice) dla poszczególnych lokalizacji?

Odpowiedź:
Planowane miejsca wpięcia dla instalacji fotowoltaicznej wskazano w Załączniku nr 1.

Jednocześnie zmianie ulegają punkty 4.4.2., 4.4.3., 16, 17.2. oraz 17.3. SWZ, które otrzymują brzmienie:
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 4.4.2. dla Części 2 - w dniu 10.01.2022 r. oraz w dniu 18.01.2022 r. o godzinie 10:00, na terenie działki archiwum 
próbek geologicznych w Przymiłowicach (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice) – 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,

 4.4.3. dla Części 3 - w dniu 11.01.2022 r. oraz w dniu 19.01.2022 r. o godzinie 10:00, na terenie działki archiwum 
próbek geologicznych w Hołownie (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze).– 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 23.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2022 r. o godz. 10:00
 17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 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 14.01.2022 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Mariola Siwek

Załącznik nr 1

SCHEMATY LOKALIZACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
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Część 1 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39-40 kWp w archiwum próbek geologicznych w miejscowości Leszcze 
(Leszcze 20, 62-650 Kłodawa)

Przewidywane miejsce lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych:

1. Plac A o pow. ok. 300 m2  
- odległość od najbliższego budynku – min. 9 m.
- odległość placu od miejsca przyłącza elektrycznego – min. 9 m.
- teren częściowo utwardzony (płyty betonowe).
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Części 2 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp w archiwum próbek geologicznych w miejscowości 
Przymiłowice (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice)

Przewidywane miejsce lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych:

1. Plac A o pow. ok. 280 m2  
- odległość od najbliższego budynku – min. 3 m.
- odległość placu od miejsca przyłącza elektrycznego – ok. 5 m.
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Części 3 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 34-35 kWp w archiwum próbek geologicznych w miejscowości 
Hołowno (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze).

Przewidywane miejsce lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych:

1. Plac A o pow. ok. 400 m2  
- odległość od najbliższego budynku – min. 8 m.
- odległość od granicy działki – min. 8 m.
- odległość placu od miejsca przyłącza elektrycznego – ok. 70 m.
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