
          Przyrów, dnia 09.04.2020r 

PLP.271.2.2020  

        

    WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.:  

Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych 

źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej 

w gminie Przyrów. 

Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów” 

Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Przyrów” 

Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów” 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia informujemy: 

 

Pytanie 1. Czy można stosować panele fotowoltaiczne w technologii half-cut ? 

Odpowiedź 1 - TAK 

Pytanie 2. Czy można stosować panele fotowoltaiczne polikrystaliczne ? 

Odpowiedź 2 -NIE 

Pytanie 3. Czy w zadaniu są budynki mieszkalne o powierzchni ponad 300 m2? Ile jest takich 

budynków?  

Odpowiedź 3 – TAK – 1 budynek 

Pytanie 4. Jakie prace ma wykonać użytkownik/mieszkaniec przed i po wykonaniu instalacji 

przez wykonawcę (instalacje PV) ? 

Odpowiedź 4 – informujemy, iż z każdym uczestnikiem /mieszkańcem został 

spisany protokół uzgodnień w którym zawarto zalecenia dot. wykonania prac, przed i po 

wykonaniu instalacji.   

 Pytanie 5. Jakie prace ma wykonać użytkownik/mieszkaniec przed i po wykonaniu instalacji 

przez wykonawcę (instalacje pomp ciepła) ? 

Odpowiedź 5 – informujemy, iż z każdym uczestnikiem /mieszkańcem został 

spisany protokół uzgodnień w którym zawarto zalecenia dot. wykonania prac, przed i po 

wykonaniu instalacji. 

 



Pytanie 6. Jakie prace ma wykonać użytkownik/mieszkaniec przed i po wykonaniu instalacji 

przez wykonawcę (instalacje kotłów na biomasę) ? 

Odpowiedź 6 – informujemy, iż z każdym uczestnikiem /mieszkańcem został 

spisany protokół uzgodnień w którym zawarto zalecenia dot. wykonania prac, przed i po 

wykonaniu instalacji. 

Pytanie 7. Jakie prace ma wykonać użytkownik/mieszkaniec przed i po wykonaniu instalacji 

przez wykonawcę (instalacje kolektorów słonecznych) ? 

Odpowiedź 7 – informujemy, iż z każdym uczestnikiem /mieszkańcem został 

spisany protokół uzgodnień w którym zawarto zalecenia dot. wykonania prac, przed i po 

wykonaniu instalacji. 

Pytanie 8. Czy można stosować inne ilości paneli fotowoltaicznych przy zachowaniu bez 

zmian łącznej mocy poszczególnych instalacji na obiektach ? 

Odpowiedź 8 – NIE 

Pytanie 9.  Proszę o zamieszczenie projektów dla pomp ciepła. 

Odpowiedź 9 – zamieszczono projekty dla pomp ciepła. 

Pytanie 10. Proszę o zamieszczenie projektów dla kotłów na biomasę. 

Odpowiedź 10 – zamieszczono projekty dla kotłów na biomasę 

Pytanie 11. Proszę o zamieszczenie projektów instalacji fotowoltaicznych dla wszystkich 

przepompowni.  

Odpowiedź 11 – zamieszczono projekty do wszystkich przepompowni 

Pytanie 12. Proszę o zamieszczenie projektu instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły. 

Odpowiedź 12 – zamieszczono projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku 

szkoły 

Pytanie 13. Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Odpowiedź 13 – zamieszczono specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

Pytanie 14. Proszę o zamieszczenie projektów instalacji fotowoltaicznych dla ujęć wody. 

Odpowiedź 14 – zamieszczono projekty instalacji fotowoltaicznych dla ujęć wody 

Pytanie 15. Czy wycenę prac należy wykonać w oparciu o załączone przedmiary robót ? 

Odpowiedź 15 – zgodnie z drukiem Oferta. 

 

  



 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje istotnej modyfikacji treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania 

ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez 

zmian.  

 

1.BIP                                                                                                                                                          

2.Uczestnik postępowania                                                                                                                                       

3.a/a 

 


