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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Montaż 
instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” 
nr: KISA/TOt/21/I/2022_INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA_OŚ_GIGABLOK 

 

 

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: 
 
Szanowni Państwo, bywszy na wizji lokalnej w miejscu posadowienia przyszłej farmy 
fotowoltaicznej i zapisem w PFU cyt „zakres prac obejmuje przygotowanie 
niezagospodarowanego i częściowo zadrzewionego terenu zielonego, porośniętego 
roślinnością niska i częściowo wysoką” czego usunięcie leży po stronie potencjalnego 
Wykonawcy proszę o odpowiedź: 

• Czy macie Państwo dokładny wymiar terenu i dokładne miejsce na którym ma być 
posadowiona farma fotowoltaiczna? Wskazujecie Państwo zakres mocy paneli PV 
w granicach 380 kw-450kw,i właśnie od powierzchni terenu może być uzależnione 
użycie paneli danej mocy, na zasadzie im większa moc panelu tym mniejszy teren, 
ale droższy panel, co za tym idzie wpływa to na koszt ogólny wartości realizacji 
inwestycji, która Wykonawca musi określić na dzień składania ofert  

• Czy macie Państwo zgodę na wycinkę drzew 
• Czy po wycince roślinności Wykonawca ma obowiązek uzupełnić roślinność we 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu  

 



 

 

 2 

Odpowiedź: 
 
Ad.1 
Zamawiający w pkt. I.1.1.2. lit.a) Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik nr 7 
do SIWZ) określił szacunkową powierzchnię instalacji na poziomie 3500 m2 z ograniczeniem 
do max 4000 m2. Proponowana lokalizacja inwestycji wskazana została na załączniku 
mapowym. 
 
Ad.2 
Zamawiający informuje, że nie posiada zgody na wycinkę drzew. 
 
Ponadto Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami pkt. I.1 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego: 
 
„Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” 
obejmuje:  

a) opracowanie projektu budowlanego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 
na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i 
warunków technicznych przyłączenia umożliwiających wykonanie robót 
budowlanych,(…) 

 
(…) W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania: Warunków Przyłączenia do 
sieci, decyzji o pozwoleniu na budowę, wpisu do Rejestru MIOZE oraz wszystkich innych 
decyzji wymaganych przepisami prawa i niezbędnych do osiągnięcia celu zadania.”. 
 
Ad.3 
Zamawiający nie przewiduje konieczności uzupełniania roślinności. 
 

Pytanie 2:  

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie 
oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie 
oficjalnej informacji dotyczącej warunków utraty wadium. 

Informacja ta stanowi postawę do udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej na wniesienie 
wadium. 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż okoliczności zatrzymania wadium reguluje art. 24 ust.11  
Regulaminu, zgodnie z którym: 
 
„Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy.” 
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Zamawiający informuje ponadto, że nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert, 
które wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 02.08.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 02.08.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 
 

  Prokurent        Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Słaboń  Andrzej Cebula 


