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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Montaż 
instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach” 
nr: KISA/TOt/04/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.86_INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA_OS_PANEWNIKI 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji montażowej zabezpieczonej powłoką 
z magnelisu? Takie rozwiązanie sprawia że konstrukcja montażowa zostaje zabezpieczona 
w odpowiedni sposób przed korozją? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie powłoki antykorozyjnej z magnelisu (powłoka 
zawierająca 3,5%Al + 3% Mg) pod warunkiem zachowania trwałości i odporności na korozję 
tak wykonanej powłoki ochronnej, równej lub lepszej niż ochrony wykonanej przez 
zastosowanie cynkowania ogniowego. 
 
Pytanie 2: 
1. Czy zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje: 
a) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci operatora energetycznego TAURON 
DYSTRYBUCJA dla SN? 
b) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej telemetrii od operatora TAURON 
DYSTRYBUCJA ? 
c) wykonanie robót budowlanych podłączenia do sieci operatora energetycznego TAURON 
DYSTRYBUCJA dla średniego napięcia wraz z telemetrią i zdalnym sterowaniem elektrownią 
fotowoltaiczną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje: 
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a) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci operatora energetycznego TAURON 
DYSTRYBUCJA dla SN; 
b) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej telemetrii od operatora TAURON 
DYSTRYBUCJA. 
  
Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, iż podłączenie należy wykonać na napięciu 0,4 
kV. Zakres prac i wymaganej telemetrii będzie zależny od wydanych przez Tauron 
Dystrybucja warunków (odpowiedź na wniosek WPW), których wykonanie stanowi integralną 
część prac związanych z montażem instalacji. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia 
ofert, który wyznaczony jest odpowiednio:  
- termin składania ofert: 08.04.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 08.04.2022 r. godz. 10:15 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 

Z poważaniem 

 

   
Wiceprezes Zarządu Prezes Zarzadu 

Andrzej  Cebula   Andrzej Hołda 

 


