
          Przyrów, dnia 16.04.2020r 

PLP.271.2.2020  

        

        WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

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

Wykonanie 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: 

 

Pyt.1                                                                                                                                                    

Zamawiający w udzielonych odpowiedziach poinformował , że w zadaniu występują budynki 

mieszkalne o powierzchni ponad 300 m2. Równocześnie Zamawiający nie podał na której 

części zadania oraz jaka instalacja przeznaczona jest dla tego budynku co uniemożliwia 

Wykonawcy określenie prawidłowej wysokości podatku VAT. W związku z powyższym 

prosimy o podanie typu instalacji, oraz części której dotyczy budynek mieszkalny o 

powierzchni ponad 300 m2.                                                                                                                      

Odpowiedź 1. Budynek mieszkalny o powierzchni ponad 300 m2, występuje w II części 

zadania, pod adresem Zalesice ul. Zielona 9, instalacja PV o mocy 8,84 kW. 

Pyt.2                                                                                                                                                                                      

Proszę o potwierdzenie że druk oferty zawiera prawidłowe ilości i typy instalacji bowiem nie 

jest on zgodny z zapisami SIWZ pkt.3.1 zakres zamówienia z którego wynika, że dla części 2 

występuje 26 szt instalacji PV dla budynków mieszkalnych , co stoi w sprzeczności z drukiem 

oferty z którego wynika że dla budynków mieszkalnych jest 24 instalacje.                                                                                                                                            

Odpowiedź. 2 Druk oferty zawiera poprawne dane i jest wiążący przy składaniu ofert. 

Pyt.3                                                                                                                                                                       

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga grupy pompowej z wbudowanym 

sterownikiem co jest zgodne z załączonym schematem technologicznym.                                               

Odpowiedź. 3. Zamawiający nie wymaga grupy pompowej z wbudowanym sterownikiem 

aczkolwiek nie wyklucza zastosowania takiego rozwiązania. 

Pyt.4 Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2020 pkt.3 nie podał miejsc 

montażu instalacji odpowiadając, że należy zrobić zestawienie z tabeli której nie ma w 

przedmiotowym przetargu. 



Odpowiedź 4 Zamawiający zamieścił tabelę z miejscami montażu w załącznikach pod 

przetargiem z dnia 03.04.2020. Ponownie zamieszcza w dniu 16.04.2020r. 

Pyt.5 Proszę o potwierdzenie, że instalacje solarne nie wymagają montażu licznika ciepła,  

a funkcja zliczania wyprodukowanej energii ma być realizowana ze sterownika solarnego.  

Odpowiedź 5 Zamawiający potwierdza, że instalacje solarne nie wymagają montażu licznika 

ciepła. 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

  

1.BIP                                                                                                                                                          

2.Uczestnik postępowania                                                                                                                                       

3.a/a 

 


