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Sokółka dn. 30.01.2019r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221000 euro na wykonanie
roboty budowlanej polegającej na zbudowaniu systemu wytwórczego energii elektrycznej z wykorzystaniem
elektrowni fotowoltaicznej - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku istniejącego szpitala w oparciu o
dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa sekcja 2 ) w obrębie realizacji projektu pt. „Odnawialne źródła
energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce ETAP I” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V, Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii TYP2
Znak sprawy: SPZOZ FOTOWLTAIKA / 2019 Nr ogłoszenia - 506725-N-2019 z dnia 24.01.2019r.
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Czy wymagają Państwo konkretnych modeli paneli i falownika przedstawionych w przedmiarze i
kosztorysie, tzn. Solarworld Sunmodule Plus SW300 i Sungrow SG36KTL-M? Jeśli nie, to czy
oferowane komponenty muszą posiadać identyczne parametry czy mogą się nieco różnić? A jeśli mogą
się różnić to którymi parametrami technicznymi, jaki przedział odchyleń jest dozwolony?
Odpowiedź: § 3. ust. 4 SIWZ: Użyte dla opisu przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów,
sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec
jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania opisane w SIWZ lub równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardów jakościowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na mocy art. 30
ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Głównym wyznacznikiem jest łączna moc 37,8 kW.
2. 2. Czy montaż instalacji przewidziany jest w całości na dachu, czy w grę wchodzą inne miejsca
instalacji?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: montaż instalacji przewidziany jest tylko i wyłącznie na dachu
budynku.
3. 3. Czy wszystkie roboty z kosztorysu inwestorskiego dla sekcji 2 są obowiązujące, w tym m.in.
malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową więźby dachowej na murach lub
słupach?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: wszystkie pozycje kosztorysu inwestorskiego dla sekcji 2 są
obowiązujące.
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