PYTANIA I ODPOWIEDZI
DLA ZADANIA PN.
„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY
300 KW W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM POZBUD T&R S.A. W SŁONAWACH”

Wersja z dnia 02.09.2014 r.
Pytanie 1.:
Proszę o przesłanie warunków zabudowy
podłączenia instalacji z Energetyki do sieci.

WZ (lub ew wypis z MPZP) i warunków

Odpowiedź:
Pragniemy wyjaśnić, że zamawiający nie dysponuje warunkami zabudowy dla zadania.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z zgodnie z zapisami punktu 4.1.
Szczegółowych Warunków Przetargu w skład przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia.
Pragniemy wyjaśnić, że Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączenia instalacji do
sieci.
Przypominamy również, że zgodnie z zapisami punktu 4.1. Szczegółowych Warunków
Przetargu instalacja fotowoltaiczna musi być przystosowana do współpracy z siecią
wewnętrzną zakładu. Miejscem przyłączenia do sieci wewnętrznej jest stacja
transformatorowa znajdująca się na terenie zakładu.
Wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej należącej do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego nie jest przedmiotem zamówienia.
Pytanie 2.:
Proszę o przesłanie informacji nt. Dachu:
-

Jak przebiegają rurociągi transportujące wióry ? ( poproszę o zdjęcia)
Jaki jest spadek dachu w stopniach?
Czy są zrobione badania statyczne wytrzymałości dachu?
Jaka jest orientacja dachu względem południa?

Odpowiedź:
Jak przebiegają rurociągi transportujące wióry ? ( poproszę o zdjęcia)
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Jaki jest spadek dachu w stopniach?
Dach posiada spadek kilkustopniowy – dach płaski.
Czy są zrobione badania statyczne wytrzymałości dachu?
Badań nośności dachu nie przeprowadzano.
Jaka jest orientacja dachu względem południa?
Oś budynku to południowy zachód

Jednocześnie przypominamy o możliwości dokonania wizji lokalnej oraz zapoznania się
z dokumentacją techniczną hali na warunkach określonych w punkcie 14 Szczegółowych
Warunków Przetargu.
Pytanie 3.:
W jaki sposób zamierzacie Państwo zabezpieczyć transakcję od strony finansowej,
bowiem nic na ten temat nie ma w warunkach umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zabezpieczenia finansowego na rzecz Wykonawcy.
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Kwestie zabezpieczenia należytego wykonania umowy po stronie Wykonawcy określa § 9
Załącznika nr 8 do Szczegółowych Warunków Przetargu – Główne Warunki Umowy.
Pytanie 4.:
Czy monitoring instalacji może się opierać na systemie monitoringu producenta
inwerterów?
Odpowiedź:
Monitoring może się opierać na systemie monitoringu producenta inwerterów, przy
założeniu, że spełnione są pozostałe wymogi określone w Szczegółowych Warunkach
Przetargu. W każdym jednak przypadku to Wykonawca jest jedynym podmiotem, na
którym spoczywać będzie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu
monitoringu.
Pytanie 5.:
Zwracam się o przesłanie głównych założeń odnośnie sprzętu jakie zostały zaaprobowane
przez WFOŚiGW na dotację.
Odpowiedź:
Wszystkie istotne dla realizacji zamówienia wymagania Zamawiającego określone są
w Szczegółowych Warunkach Przetargu.

Pytanie 6.:
Czy posiadacie Państwo wydane warunki przyłączenia instalacji PV 300 kW do sieci
elektroenergetycznej OSD?
Odpowiedź:
Pragniemy wyjaśnić, że Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączenia instalacji do
sieci OSD.
Przypominamy również, że zgodnie z zapisami punktu 4.1. Szczegółowych Warunków
Przetargu instalacja fotowoltaiczna musi być przystosowana do współpracy z siecią
wewnętrzną zakładu. Miejscem przyłączenia do sieci wewnętrznej jest stacja
transformatorowa znajdująca się na terenie zakładu.
Wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej należącej do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego nie jest przedmiotem zamówienia.
Pytanie 7.:
Czy posiadacie państwa warunki zagospodarowania przestrzennego dla działki gdzie
będzie zlokalizowana inwestycja lub posiadacie wydane prawomocne warunki zabudowy
dla planowanej inwestycji?
Odpowiedź:
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Pragniemy wyjaśnić, że zamawiający nie dysponuje warunkami zabudowy dla zadania.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z zgodnie z zapisami punktu 4.1.
Szczegółowych Warunków Przetargu w skład przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia.
Pytanie 8.:
Czy posiadacie Państwo koncesje na produkcje energii?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
Pytanie 9.:
Proszę o informację co do wadium - przetarg nieograniczony „ZAPROJEKTOWANIE
I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 300 KW W ZAKŁADZIE
PRODUKCYJNYM POZBUD T&R S.A. W SŁONAWACH”
Odpowiedź:
W ramach postępowania nie jest wymagana wpłata wadium
Pytanie 10.:
Dot. zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW
w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach” proszę o podesłanie
wymaganych minimalnym parametrów poszczególnych urządzeń w powyższym temacie.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami punktu 4.1. ppkt 1) pkt a) przedmiotem zamówienia jest m. in.
przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji technicznej instalacji
fotowoltaicznej na terenie zakładu, opisującej przyjęte rozwiązania techniczne oraz
planowaną wielkość produkcji energii. Tak więc to po stronie Wykonawcy leży dobór
optymalnych rozwiązań technologicznych, w tym parametrów poszczególnych urządzeń
składających się na instalację, przy uwzględnieniu pozostałych warunków określonych
w Szczegółowych Warunkach Przetargu, w tym w odniesieniu do minimalnej wymaganej
mocy oraz lokalizacji urządzeń na terenie zakładu.
Pytanie 11.:
Prosimy o udzielenie wyjaśnień czy w związku z określonymi wymaganiami dot.
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby
jedna osoba pełniła funkcję projektanta oraz kierownika robót budowlanych w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeżeli posiada stosowne uprawnienia w tym
zakresie?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 6.1. c) za spełniony także w przypadku
jeżeli ta sama osoba będzie posiadać uprawnienia budowlane do projektowania jak
i kierowania robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach.
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Pytanie 12.:
Prosimy o pisemne potwierdzenie, iż do wykonania ogólnej koncepcji budowy instalacji
fotowoltaicznej o mocy 300kW w Zakładzie Produkcyjnym POZBUD T&R S.A. nie jest
wymagana wizja lokalna.
Odpowiedź:
Zgodnie z brzmieniem zmienionego w dniu 22 sierpnia 2014 r. pkt 14. Szczegółowych
Warunków Przetargu oraz zmienionym formularzem oferty do złożenia oferty nie jest
bezwzględnie wymagane przeprowadzenie wizji lokalnej.

Pytanie 13.:
Czy planujecie Państwo odsprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej do ZE.
Odpowiedź:
Zgodnie z brzmieniem punktu 4.1. Szczegółowych Warunków Przetargu, instalacja
fotowoltaiczna musi być przystosowana do współpracy z siecią wewnętrzną zakładu.
Miejscem przyłączenia do sieci wewnętrznej jest stacja transformatorowa znajdująca się
na terenie zakładu.
Wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej należącej do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego nie jest przedmiotem zamówienia.
Pytanie 14.:
Czy moc zamówiona Zakładu tj. przyłącza do którego będzie podłączona elektrownia
fotowoltaiczna jest wyższa niż 300kW
Odpowiedź:
Obecnie moc zamówiona zakładu to 450 kW.
Pytanie 15.:
Czy w rozdzielnicy znajdującej się w stacji trafo są przewidziane rezerwy do podłączenia
elektrowni fotowoltaicznej, czy należy rozbudować rozdzielnicę.
Odpowiedź:
Do pytań i odpowiedzi załączono jako Załącznik nr 1 schemat trafostacji Zakładu.
Pytanie 16.:
Czy w przypadku opisanym w w par. 11 ust. 3 Głównych Warunków Umowy,
Zamawiający dopuszcza płatność za wykonane roboty budowlane wynikające z przyjętej i
uzgodnionej koncepcji (wg. pkt. 4.1., ppkt.1a Szczegółowych Warunków Przetargu)
realizacji instalacji fotowoltaicznej?
Odpowiedź:
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Zapisy par. 11 ust. 3 Głównych warunków umowy odnoszą się do sytuacji przed
rozpoczęciem robót budowlanych określonych w par. 1 ust. 2 pkt 2 Głównych warunków
umowy. Do Wykonawcy należeć będzie ocena czy terminy realizacji Umowy wskazane
w § 4 ust. 1 i 2 Głównych warunków umowy są zagrożone lub niemożliwe do osiągnięcia
z tytułu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla
zadania lub innego zdarzenia niezawinionego i niezależnego od Wykonawcy.
W przypadku dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zagrożenia lub niemożliwości
utrzymania terminów realizacji Umowy i wskazania proponowanych terminów realizacji,
i przyjęciu propozycji przez Zamawiającego, Zamawiający wystąpi do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wyrażenie zgody na
wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie. W sytuacji gdy Wykonawca rozpocznie
roboty budowlane określone w par. 1 ust. 2 pkt 2 Głównych warunków umowy przed
uzyskaniem zgody od Zamawiającego po uzgodnieniach z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wykonawca wykonywać je będzie
na własne ryzyko tj. w przypadku braku uzyskania zgody na przesunięcie terminów
realizacji Umowy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, zgodnie z par. 11 ust. 3 Głównych warunków umowy Zamawiający ma prawo
ograniczyć zakres przedmiotu zamówienia, a Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie jedynie w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt. 1).
Ponadto należy wskazać, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niemożliwych do
przewidzenia w czasie trwania robót budowlanych, o których w par. 1 ust. 2 pkt 2
Głównych warunków umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dalszego wydłużenia
terminów realizacji Umowy. Wydłużenie terminów uzależnione będzie od oceny danego
zdarzenia wpływającego na terminowość realizacji inwestycji i rozpatrywane będzie
indywidualnie w uzgodnieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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