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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: 
Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiający wymaga aby wykonana 
naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 300 kWp posiadała gwarantowaną roczną 
produkcję energii elektrycznej na poziomie nie mniej niż 336 MWh. 
Dla spełnienia wymagań uzysku energetycznego Wykonawcy należy przyjąć moc około 345 
kWp. Wynika to z przeprowadzonej przez Wykonawcę symulacji w programie PVSOL. 
Proszę o podanie przedziału mocy planowanej instalacji zgodnie z oczekiwaniami zawartymi 
w dokumentacji przetargowej. Prosimy o podanie wartości minimalnej i maksymalnej, tak 
aby każdy Wykonawca był świadomy w jakim przedziale mocy ma się mieścić instalacja. 
Odpowiedź: 
Instalacja powinna zapewnić produkcję energii na poziomie nie mniejszym niż 336 MWh 
w ciągu roku i musi spełniać wszystkie wymagania techniczne oraz terenowe zgodnie z PFU. 
Maksymalna moc instalacji powinna być wynikiem sumy mocy zastosowanych paneli 
fotowoltaicznych, w ilości wystarczającej na zapewnienie wymaganego minimum uzysku 
energii. 
 
Pytanie 2: 
Z uwagi na brak podania przez Zamawiającego przedziału mocy w jakim ma się mieścić 
projektowana instalacja fotowoltaiczna, prosimy o informację jak Zamawiający będzie 
oceniał przedstawione oferty. Z uwagi na brak doprecyzowania górnej granicy mocy instalacji 
oraz wysokie wymagania co do gwarantowanej rocznej produkcji, każdy z oferentów może 
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zaoferować instalację o innej mocy. Proszę o informację w jaki sposób Zamawiający będzie 
oceniał ofertę: czy podczas oceny będzie brana pod uwagę cena za instalację, czy podana 
cena będzie przeliczana na oferowaną liczbę kWp proponowanej instalacji ? Prosimy 
o wyjaśnienie, czy w ofercie należy podać proponowaną moc instalacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, że oferty zostaną ocenione w oparciu o kryteria określone 
szczegółowo w pkt. XXII ust.2 SIWZ tj.: cena (waga – 80%) i okres udzielonej gwarancji 
na panele fotowoltaiczne i falownik (waga – 20%). 
Ponadto, Zamawiajacy wyjaśnia, iż zgodnie z treścią wzoru Formularza Oferty (załącznik nr 1 
do SIWZ), nie wymaga podania przez Wykonawcę proponowanej mocy instalacji.     
 
Pytanie 3: 
Z uwagi na panujące warunki gruntowe – między innymi istniejące skarpy, prosimy 
o wskazanie po czyjej stronie będzie wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu 
tj. wyrównanie i  niwelacja terenu, wycinka drzew i krzewów ? Czy Zamawiający przygotuje 
teren pod inwestycję przed rozpoczęciem prac ? Czy po stronie Wykonawcy będzie 
przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych?  
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż zgodnie z treścią pkt. 1.1.2 lit.a) PFU (tj.Szczegółowy zakres 
robót), przygotowanie terenu leży po stronie Wykonawcy. W powyższym punkcie wskazano: 
„Zakres prac obejmuje przygotowanie niezagospodarowanego i niezadrzewionego terenu 
zielonego, porośniętego roślinnością niską, pod wykonanie prac budowlanych związanych 
z posadowieniem systemowej konstrukcji wsporczej (…).” 
Zgodnie z pkt.6.4 (tj. Wymagania ogólne) ppkt.6.4.2. PFU: „Wykonawca uwzględni 
w wycenie koszt koniecznych do wykonania prac związanych z przygotowaniem terenu 
przeznaczonego pod budowę instalacji fotowoltaicznej, w tym m.in. koszenia i zastosowania 
środków zmniejszających wzrost roślin.” Kolejno, zgodnie z pkt.XXI ust.4 SIWZ: „Wykonawca 
uwzględni w cenie oferty m.in. koszt koniecznych do wykonania prac związanych z przygotowaniem 
terenu przeznaczonego pod budowę (…).” 

 
 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 

Z poważaniem 

 

Prokurent  Prezes Zarządu 
Mariusz Słaboń   Andrzej Hołda 
   
   
 


