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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. 4 

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 20 

Czy przy zastosowaniu modułów o większej mocy, ważna dla zamawiającego jest ostateczna moc podana 

w zamówieniu czy ilość modułów. 

Przykładowy sposób liczenia: według projektu ma być np. 2500 modułów o mocy 290 Wp co daje w sumie 

moc 725 kWp 

czy 2500 o mocy np. 350 Wp co sumarycznie daje 875 kWp? 

Odpowiedź 20 

Ważna jest ostateczna moc podana w zamówieniu. 

Pytanie 21 

Czy w postępowaniu pn.: Wybór generalnego wykonawcy w zakresie budowy pięciu instalacji 

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

w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę łącznie na wszystkie części zapytania, czy wadium może być 

wniesione na łączną sumę tj. 250 000,00 zł? 

Odpowiedź 21 

Wadium należy wnieść w wysokości 50.000 zł dla każdej części. 

Jeśli wadium zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art.  45 ust. 6 pkt. 2) - 5) Ustawy PZP, a łączna 

wartość zostanie określona dla kilku części, z treści dokumentu musi jasno wynikać: 

- kwota wadium dla każdej CZĘŚCI, 

- jaka CZĘŚĆ jest zabezpieczona wadium, 

- okres ważności wadium, 
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Wadium wniesione w takiej formie mysi spełniać wymagania określone w Rozdziale XIII SIWZ dla każdej 

z CZĘŚCI. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek wskazany w SIWZ kwota przelewu może stanowić 

sumę wysokości wadium na wszystkie CZĘŚCI, z zastrzeżeniem, że w opisie należy wyraźnie wskazać na które 

CZĘŚCI zostało wniesione. 

 

 

Z poważaniem 

  


