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Pytania z dnia 16.07.2015r wraz zudzielonymi odpowiedziami

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Pn." WYkonanie

robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących

odnawialne źródla energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona

realizowanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2oo7 _ 2013 dla działania podstawowe Usługi dla Gospodarki i LudnoŚci Wiejskiej - w zakresie

budowy mikroi nsta lacj i p rosum e nckich wyko rzystujących od nawia l ne Źródła e nergii"

Numer ogłoszenia: t74706-2015; data zamieszczenia w BZP 13.07.2015

W związku z wpłynięciem w dniu 3,6.o7.żotir pytań dotyczących przedmiotowego postępowania

przetargowego na podstawie art.38 ust.l pkt.3 ustawy zdnia29 stycznia 2o04r ustawy Prawo

Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi,

PYTANIE 1.

Czy Zamawiający wykreśli z P.F.U. minimalne parametry maksymalnego natęŻenia i naPięcia Prądu ,

jako wartości bez znaczenia dla zapewnienia wymaganej mocy oraz przewidywanych rocznYch

uzysków instalacji będących przedmiotem zamówienia?

PYTAN|E 2.
podane w p.F.U. minimalne parametry modułu fotowoltaicznego z góry faworyzują jednego

producenta , który ponadto nie posiada już ich w ofercie. Wnosimy zatem, aby ZamawiającY Podał

graniczne minimalne parametry modułu fotowoltaicznego z większą tolerancją , w szczególnoŚci

parametry dot. maksymalnego natężenia , napięcia prądu oraz wymiarów. Taki zaPis Pozwoli na

równe traktowanie Wykonawców i zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

PYTANIE 3

prosimy o podanie ilości instalacjiwymienionych w P.F.U. , które będą montowane na budYnkach

gospodarczych objętych stawką VAT wysokości 23%.

PYTAN|E 4
po czyjej stronie będą formalności związane z ewentualną wycinką drzew na niektórYch

nieruchomościach , oraz kto pokryje koszty wycinki drzew i uprzątnięciu terenu

oDPoWlEDzI
Ad. 1. iAd.2
odpowiedzią na pytanie 1 i pytanie 2 jest zmiana pkt.S.t.Z PFU ,,Wymagania w zakresie wYkonania

instalacji _ parametry przykładowe (minimalne) modułu fotowoltaicznego , która jest zamieszczona

na stronie internetowej www.bip.dabrowazielona.pl w zakładce ,,Przetargi" - Wykonanie robót

budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne

źrodla energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dabrowa Zielona.

Ad,3.1lość instalacji wymienionych w P.F.U. , które będą montowane na budynkach gospodarczych



zo§tała podana w punkcie lll ppkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,,Opis przedmiotu

zamówienia" - jest to 15 mikroinstalacji.

Ad.4. Wsze]kie formalności związane z ewentualna wycinką drzew oraz koszty ich wycinki naleŻą do

właścicieli Ęch nieruchomości.

Z poważaniem

zypl,*a
m g r M a g d alin a l łro{z.Wa wr zy ń cza *zASTĘpcA.wólra


