
          Przyrów, dnia 10.04.2020r 

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: 

 

1. Czy zamawiający potwierdza, że dostęp do internetu dotyczący komunikacji i 

wizualizacji zapewnia użytkownik? 

Odpowiedź 1: Zapewnienie dostępu do Internetu leży po stronie Użytkownika, natomiast 

konfiguracja i podłączenie leży po stronie Wykonawcy 

2. Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie 

trwania okresu gwarancji?. W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy 

użytkownika (nie przestrzegania warunków eksploatacji)lub w sytuacji zadziałania siły 

wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych. 

Odpowiedź 2: W przypadku niezasadnego wezwania serwisu koszty będzie pokrywał Uzytkownik, 

natomiast Zamawiający wraz z Nadzorem ustali z Wykonawcą odpowiedni zakres gwarancji po 

wyłonieniu Wykonawcy 

3. Czy Zamawiający pozwala na łączenie funkcji projektanta branży konstrukcyjnej oraz 

kierownika budowy? 

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ewentualne, wydłużenie terminu 

zadania w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli brak dostępności zostanie 

odpowiednio potwierdzony i nie był do przewidzenia na etapie składania ofert oraz 

podpisywania umowy 

 

 



Odpowiedź 4:  Zamawiający już na etapie przygotowania przetargu, wziął pod uwagę obecną 

sytuację i założył dłuższy termin realizacji zamówienia. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale 

wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Zamawiającego 

       Odpowiedź 5: Uzyskanie takiej opinii leży po stronie Wykonawcy 

6. Czy Zamawiający potwierdza możliwość przenoszenia modułów między obiektami w 

przypadku gdy, powierzchnia dachowa będzie za mała, lub na dachu będą liczne 

elementy powodujące zacienienie instalacji 

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie natomiast musi ono zostać 

indywidualnie ustalone z Inspektorem Nadzoru 

7. Co w momencie jeżeli ekspertyza dachowa wykaże, że dach obiektu jest za słaby i należy 

wzmocnić go. Po czyjej stronie leży wzmocnienie dachu? 

Odpowiedź 7: Wzmocnienie dachu leży po stronie Użytkownika, jeśli będzie to konieczne  

8. Czy Zamawiający dopuści moduły fotowoltaiczne wykonane w technologii halt – cut? 

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w modułach fotowoltaicznych 

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie formy elektronicznej wadium z 

podpisem kwalifikowalnym w postepowaniu 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”. Z 

powodu trudności jakie nakłada na przedsiębiorstwa stan epidemiologiczny 

COVID-19, a uzyskanie wersji papierowej jest bardzo ograniczone, wręcz niemożliwe. 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie dopuszcza formy elektronicznej składania wadium z 

podpisem kwalifikowanym. 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:                                                                                                                        

Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie 

Urzędu Gminy Przyrów w terminie do dnia 20.04.2020. r. do godz. 9.00.                                                                                                 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.04.2020 r. o godz. 10.00 w sali 

nr 7. 

Zamawiający informuje, że publikuje zmodyfikowaną treść SIWZ i zmianę ogłoszenia.                                               

1.BIP                                                                                                                                                          

2.Uczestnik postępowania                                                                                                                                       

3.a/a 

 


