
 

Żarnów, 27.12.2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Żarnów 

ul. Opoczyńska 5 

26-330 Żarnów 

 

 

 

Do: Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin 

Żarnów i Paradyż” 2022/S 226-649455 

 

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: IGWK.Z.271.17.2022 

 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. - Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający, 

w związku z pytaniami dotyczącymi SWZ w Postępowaniu o zamówienie publiczne na 

„Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż” publikuje treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami:  

 

1. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie że wszystkie instalacje w gminie Żarnów będą 

zamontowane na dachu budynku mieszkalnego zgodnie z załącznikiem excel: PFU-zał-

1- Wykaz instalacji OZE Żarnów_do przetarg 

Odp. Zamawiający informuje że na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania mogą nastąpić 

zmiany posadowienia instalacji. Gmina Żarnów szacuje, że ok. 15%, tj. ok. 47 szt. 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów będzie posadowionych na 

gruncie. Przed przystąpieniem do opracowania oferty zaleca się osobiste zapoznanie z 

miejscami montażu instalacji. Adresy lokalizacji zostały podane w PFU, które stanowi 

załącznik do SWZ. 

2. Proszę Zamawiającego o uzupełnienie załącznika Excel: PFU-zał-2- Wykaz instalacji 

OZE Paradyż_do przetarg o miejsce montażu wszystkich instalacji. 

Odp. Zamawiający załącza uzupełnienie do załącznika PFU-zał-2- Wykaz 

instalacji OZE Paradyż_do przetarg, jednakże informujemy że na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę wyłonionego w 

ramach niniejszego postępowania mogą nastąpić zmiany posadowienia 

instalacji. Gmina Paradyż szacuje, że ok. 35 szt. instalacji fotowoltaicznych na 

terenie Gminy Paradyż  będzie posadowionych na gruncie. Przed przystąpieniem 



 

do opracowania oferty zaleca się osobiste zapoznanie z miejscami montażu 

instalacji. Adresy lokalizacji zostały podane w PFU, które stanowi załącznik do 

SWZ.  

3. Proszę o informacje czy jakakolwiek instalacja będzie zamontowana na budynku o 

powierzchni większej niż 300m2? Wykaz ten jest ważny do obliczenia podatku VAT 

Odp. Przed przystąpieniem do opracowania oferty zaleca się osobiste zapoznanie z 

miejscami montażu instalacji. Adresy lokalizacji zostały podane w PFU, które stanowi 

załącznik do SWZ. 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

1. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.01.2023 r g. 10:00 i zmienia 

termin otwarcia ofert na dzień 04.01.2023 r. g.10:30 

 

W związku z powyższym: 

Rozdz. XVII pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

1) Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal, do dnia 04.01.2023 r. do godziny 

10:00. 

 

Rozdz. XVII pkt 3) SWZ otrzymuje brzmienie: 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2023 r. o godzinie 10:30. 

 

Rozdz. XI ust.1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.04.2023 r. 

 

2. Zamawiający dokonuje autokorekty Załącznika nr 7 do SWZ – wzór umowy w 

następującym zakresie: 

 

1) Zmawiający informuje, iż dokonuje korekty w Załączniku nr 7 do SWZ Wzór umowy 

korygując błędną numerację i nadając jej następujące brzmienie: 

 

§ 1 ust 10. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest stale informować 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o postępie prac. W tym celu Wykonawca na 

wzorze przygotowanym przez Inspektora Nadzoru będzie cotygodniowo przekazywał 

raport z postępem prac. Raport składany będzie w każdy piątek. Zakres objęty raportem 

obejmował będzie m.in.: 

1) informację o planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej dla każdej z 

lokalizacji; 

2) informację o wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej; 

3) moc dobranej instalacji i jej lokalizację; 



 

4) planowany termin montażu instalacji; 

5) informację o zamontowaniu instalacji; 

6) informację o terminie złożenia wniosku do zakładu energetycznego; 

7) inne niezbędne informacje wymagane przez Inspektora nadzoru /Zamawiającego 

niezbędne do określenia stopnia zaawansowania inwestycji. 

 

§ 1 ust 11. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu i 

Inspektorowi Nadzoru dostęp do bezpłatnej platformy w formie dysku sieciowego lub 

innej przestrzeni wirtualnej na której wykonawca zobowiązany będzie umieszczać na 

bieżąco dla każdej lokalizacji: 

1) dokumenty z przeprowadzonej wizji lokalnej 

2) dokumentację techniczną w wersji elektronicznej 

3) dokumenty, wymagane zapisami odbiorowymi.  

4) wykonawca wykona po cztery zdjęcia Instalacji obrazujące: wykonaną instalację wraz 

z widokiem budynku oraz zbliżenie miejsca umieszczenia tabliczki informacyjnej, 

Rozdzielczość zdjęcia powinna być nie mniejsza niż 300 dpi (dots per inch).  

 

§ 1 ust 12. Po zakończeniu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu płytę CD lub 

inny nośnik cyfrowy ze zarchiwizowanymi danymi zawartymi na platformie, o której mowa 

w ust. 11. 

 

2) Zmawiający informuje, iż dokonuje korekty w Załączniku nr 7 do SWZ Wzór umowy 

usuwając powtórzenie § 3 ust 7  nadając mu  następujące brzmienie: 

 

§ 3 ust 7. Na wszystkich atestach i certyfikatach kierownik robót naniesie zapis „Materiał 

wykonano w ramach inwestycji „Montaż instalacji OZE na terenie gmin Żarnów i Paradyż” 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

3) Zmawiający informuje, iż dokonuje korekty w Załączniku nr 7 do SWZ Wzór umowy 

nadając następujące brzmienie § 4 ust 4: 

 

§ 4 ust 4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania przez dostarczenie informacji 

pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót  zanikających i ulegających 

zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora 

Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany 

będzie na wezwanie Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do  

ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

 

4) Zmawiający informuje, iż dokonuje poprawy omyłki pisarskiej § 5 ust. 2. w Załączniku nr 

7 do SWZ Wzór umowy, nadając następujące brzmienie:  

 

§ 5 ust. 2. Wykonawca ustala Kierownika robót  ………………………………………. 

 

5) Zmawiający informuje, iż dokonuje korekty w Załączniku nr 7 do SWZ Wzór umowy 

nadając następujące brzmienie § 10 ust 1: 



 

§ 10 ust. 1.Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za prace składające 

się na przedmiot umowy, określony w § 1, w wysokości: 

Część nr ….  :   ………: …………………….. zł brutto, (słownie: 

………………………………………………), w tym podatek VAT wg stawki ….%, w 

kwocie…….złotych, wynagrodzenie netto:……………………….zł 

(słownie:……………………………). 

 

6) Zmawiający informuje, iż dokonuje korekty w Załączniku nr 7 do SWZ Wzór umowy 

nadając następujące brzmienie § 11 ust 2: 

§ 11 ust 2. Za gotowość do odbioru końcowego rozumie się zainstalowanie wszystkich 

instalacji w ramach realizowanego zadania i jeżeli dotyczy zgłoszenie wszystkich 

instalacji do podłączenia do sieci energetycznej przez zakład energetyczny. 

 

7) Zmawiający informuje, iż dokonuje korekty w Załączniku nr 7 do SWZ Wzór umowy 

nadając następujące brzmienie § 20 ust 1 pkt 5) i 6) 

§ 20 ust 1 pkt  5) za niedotrzymanie terminu na złożenie raportu o którym mowa w § 1 

ust. 10 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy; 

§ 20 ust 1 pkt  6) za brak utrzymania i aktualnego uzupełniania platformy o której mowa 

w § 1 ust. 11 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki; 

 

3. Zamawiający, w nawiązaniu do opublikowanych pytań i wyjaśnień z dnia 23.12.2022 

załącza skorygowany załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej oraz Załącznik nr 11 do SWZ Wykaz dostaw. 

 

Powyższe wyjaśnienia, zmiany i modyfikacje treści SWZ stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

(-) Krzysztof Nawrocki 

Wójt Gminy Żarnów 


