Katowice, dnia 15.06.2018 r.
WT-I.2370.10.2018

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
t.j. (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na
pytania, wyjaśniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „Instalacja paneli fotowoltaicznych
w obiektach Państwowej Straży Pożarnej”.
Zapytanie Wykonawcy:
1. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości znajdujących się w załączonej dokumentacji w zamówieniu nr:
2018/S093-210539 "Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej".
Wątpliwości wzbudzają dwa dokumentu załącznik do SIWZ 5.1 Opis przedmiotu zamówienia, Część E
-Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14, gdzie po otwarciu dokumentów w nagłówku jest napisane, że
opis dotyczy części D, czy jest to tylko pomyłka. Ponadto w dokumencie stanowiącym załącznik do
SIWZ 5.2 Opis i lokalizacja instalacji fotowoltaicznej, Część E- Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14 w
opisie na 1 stronie jest napisane: "Instalacja Fotowoltaiczna o mocy 37,20 kWp zostanie zamontowana
na dachu KM PSP w Piekarach Śląskich przy ulicy Karola Miarki 14", natomiast poniżej w opisie
instalacji jest 68 paneli po 300Wp co daje 20,4 kWp. Po przeprowadzonej wizji lokalnej, która została
uzgodniona z KM PSP w Piekarach Śląskich otrzymaliśmy informację, że w projekcie instalacji
znajdują się panele fotowoltaiczne o innej mocy niż ta która znajduje się w opisie. W związku z tym czy
załącznik 5.2 Opis i lokalizacja instalacji fotowoltaicznej, Część E- Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki
14 jest prawidłowy.
2. W związku z ogłoszonym zamówieniem, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie załączników do
SIWZ w formie edytowalnej, tj. formularz oferty, oświadczenia itd. Załączniki, które trzeba dołączyć do
oferty.
Wyjaśnienia Zamawiającego :
Ad 1. Instalacja paneli fotowoltaicznych w lokalizacji: Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14 jest
Częścią E przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu - przedstawiony przypadek jest
omyłką pisarską.
Instalacja fotowoltaiczna dla KM PSP w Piekarach Śląskich powinna zostać wybudowana jako
naziemna o mocy 20,40 KWp oraz powinny zostać zamontowane panele o mocy 300 Wp w ilości 68
szt. w miejscu przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia. Przytoczony w pytaniu zapis jest
omyłką pisarską – wszystkie pozostałe zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia, odnoszą się do
powyżej przedstawionych danych.
Projekt koncepcyjny który znajduje się w KM PSP w Piekarach Śląskich jest nieobowiązujący.
Obowiązujący Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich lokalizacji został przedstawiony w SIWZ
(przy uwzględnieniu powyższych wyjaśnień).
Ad. 2. Załączniki udostępnione są w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym pdf. na stronie
Zamawiającego:
http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro/8.html .
Z uwagi na równe traktowanie Wykonawców oraz zachowanie uczciwej konkurencji, Zamawiający nie
dopuszcza udostępnienia załączników do SIWZ w formie edytowalnej.
Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.
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