Sekcja Zamówień Publicznych
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Limanowa dnia: 2022-07-04
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb
podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Montaż instalacji fotowoltaicznej
w ramach zadania Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”
– znak sprawy NZ/46/Rb/P/AC/2022.
Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja
Zamówień Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia
poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z
wyjaśnieniami:
Zestaw nr 1
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający uzna, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazanego w
dokumencie SWZ, rozdział 9, pkt. 9.2, ppkt. 1), pkt. 1. Tabeli - Wykaz robót budowlanych,
przedstawienie referencji, która swoim zakresem obejmuje wyłącznie wykonanie min. 1
instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 100 kW, bez wykonania projektu i przedstawienie
dodatkowo innej referencji obejmującej dostawę, montaż, uruchomienie oraz zaprojektowanie
instalacji fotowoltaicznej o mocy mniejszej, niż min. 100 kW
Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wykazanego w dokumencie SWZ, rozdział 9, pkt. 9.2, ppkt. 1), pkt. 1. Tabeli - Wykaz
robót budowlanych, przedstawienie referencji, która swoim zakresem obejmuje
wyłącznie wykonanie min. 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 100 kW wymaganą
moc instalacji ze 100 kW na 50 kW przy pozostawieniu pozostałych warunków
Zestaw nr 2
Pytanie nr 1
W ogłoszeniu jest mowa, że inwestor przekaże wykonawcy konstrukcje pod panele
fotowoltaiczne ( ceownik CC55H50/3 - 176 szt, ceownik CC55H50/3- 68 szt, ceownik
CC55H50/3- 176 szt, kątownik KTD35H35/2- 260 szt.
Czy mogą Państwo udzielić więcej informacji o powyższej konstrukcji? Czy wykonawca ma
wykorzystać i zastosować tą samą konstrukcję?
Odpowiedź: W PFU opisane są ilości i asortyment , którymi dysponuje Zamawiający .
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Kształtowniki typu BAKS podane w PFU , jeżeli jest taka możliwość - powinny być
wykorzystanie przy realizacji przedmiotowego zadania.
Pytanie nr 2
Czy dopuszczają Państwo montaż instalacji w przyszłym roku w przypadku braku komponentów
(inwerterów)?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy montażu instalacji w przyszłym roku.
Zestaw nr 3
Pytanie nr 1
Proszę o przesłanie załącznika Nr 2 i 3 do programu funkcjonalno-użytkowego
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia załączniki nr 1,2 i 3 na stronie postępowania.
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