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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb
podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Termomodernizacja budynków Szpitala
Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ujęte w 3 zadaniach
asortymentowych” – znak sprawy NZ/67/Rb/P/AC/2021.
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), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków
Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Zestaw nr 1
Pytanie nr 1- Prosimy o podanie informacji w jaki sposób Zamawiający zapewni serwisowanie
instalacji fotowoltaicznej po odbiorach instalacji? Czy będzie to osobna umowa serwisowa na
wykonywanie przeglądów serwisowych po zakończeniu zadania?
Odpowiedź: Wykonawca w okresie gwarancji musi zapewnić przeglądy i serwis zainstalowanych
urządzeń.
Pytanie nr 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga
dołączenia do oferty dokumentów technicznych urządzeń i materiałów.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 3 - W PFU (część 2 zadania) jest zapis: „dokumenty potwierdzające zgodność z MPZP i
odrębnymi przepisami znajdują się w załącznikach.” Jednak do PFU nie zostały dołączone żadne
załączniki, prosimy zatem o uzupełnienie brakujących załączników.
Odpowiedź: Oprócz MPZP nie ma innych załączników. MPZP miasta Limanowa jest dostępny
pod adresem https://miastolimanowa.pl/2019/11/plan-zagospodarowania-przestrzennego/
Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający posiada schemat istniejącej instalacji elektrycznej obiektu wraz z
lokalizacją rozdzielnic, podrozdzielnic i innych elementów elektrycznych? Czy taki schemat zostanie
udostępniony Wykonawcy na etapie tworzenia dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej?
Odpowiedź: Zamawiający posiada fragmenty archiwalnych projektów technicznych także
branży elektrycznej , które udostępnione zostaną wykonawcy na etapie tworzenia dokumentacji
instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 5 - (część 2 zadania) Czy przed planowaną zabudową instalacji fotowoltaicznej została
wykonana ekspertyza techniczna obciążenia dachu i jeśli Zamawiający posiada taką ekspertyzę to
prosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź: Ekspertyza techniczna obciążenia stropodachu nie została opracowana . Panele
fotowoltaiczne planowane są do montażu na elewacji budynku.
Pytanie nr 6 - (część 2 zadania) Prosimy o potwierdzenie, że nadmiar energii wyprodukowanej przez
instalację fotowoltaiczną będzie oddawany do sieci energetycznej dostawcy energii i nie ma potrzeby
wykonania blokady wypływu energii
Odpowiedź: Należy zaprojektować i wykonać instalację zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Tauron Dystrybucja na etapie projektowania, uzgodnieniami z Zamawiającym
oraz przepisami prawa energetycznego.
Pytanie nr 7 - (część 2 zadania) Prosimy o uszczegółowienie jakiej mocy instalacji fotowoltaicznej
oczekuje Zamawiający ? W SWZ jest mowa o około 250 kW, a w PFU 230 kW.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 230 kW .
Pytanie nr 8 - (część 2 zadania) Prosimy o ujednolicenie zapisów odnośnie materiału z którego ma być
wykonana konstrukcja montażowa dla modułów fotowoltaicznych. W PFU jest nie jasny zapis
mówiący o dwóch różnych materiałach: „Konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa, wszystkie
elementy konstrukcji dodatkowo ze stali nierdzewnej”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza konstrukcję:
- konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa,
- pod konstrukcja nośna stalowa ocynkowana.
Pytanie nr 9 - Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni na terenie swoich obiektów
nieodpłatnie pomieszczenia socjalne i biurowe dla pracowników Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie posiada wolnych pomieszczeń , które mogły by być
udostępnione na pomieszczenia socjalne i biurowe Wykonawcy.
Pytanie nr 10 - Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni na terenie swoich obiektów
nieodpłatnie pomieszczenia na magazyny podręczne urządzeń i materiałów wykorzystywanych do
wykonania przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie posiada wolnych pomieszczeń , które mogły by być
udostępnione na magazyny materiałów i urządzeń.
Pytanie nr 11 - (część 2 zadania) Czy instalacja fotowoltaiczna ma być w całości wykonana na dachu
budynku A? Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dachów innych budynków do zabudowy na
nich instalacji fotowoltaicznej?
Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna powinna być wykonana na budynku A . Panele nie muszą
być montowane na dachu budynku. Zamawiający przewiduje montaż paneli FV na elewacji
budynku A
Zestaw nr 2
Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu jednego
optymalizatora mocy dla dwóch modułów fotowoltaicznych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 2 - Czy instalacja fotowoltaiczna ma być zabezpieczona odgromowo? A jeśli tak, to czy ma
to być oddzielna instalacja odgromowa dla instalacji fotowoltaicznej czy może Zamawiający dopuszcza
wpięcie się w istniejące instalacje odgromowe budynków?

Odpowiedź: instalacja fotowoltaiczna musi być zabezpieczona odgromowo. Zwody poziome
instalacji fotowoltaicznej mogą być podłączone do istniejących instalacji odgromowych
budynków .
Zestaw nr 3
Pytanie nr 1 - Proszę o potwierdzenie, że wykonanie żaluzji technicznych również wchodzi w skład
zamówienia, a jeżeli tak to proszę o podanie powierzchni w m2 ponieważ nie wynika to jasno z projektu.
- Proszę o podanie szczegółowych wytycznych dotyczących bram garażowych oraz wymiary schodów
stalowych z podestem.
Odpowiedź: Wykonanie żaluzji technicznych wchodzi w skład zamówienia. Całkowita
powierzchnia żaluzji technicznych wynosi 205,5m2. Bramy garażowe nie są objęte
przedmiotowym zamówieniem. Szczegółowe wymiary schodów stalowych z podestem zawiera
dołączony rysunek.
Zestaw nr 4
Pytanie nr 1 - Czy zamawiający posiada umowę kompleksową z dystrybutorem sieci?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 2 - Co zamawiający rozumie poprzez zakończenie zadania? a) Czy wykonanie kompletnej
instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji? b) Czy
wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci
Dystrybucji, doprowadzenie do wymiany licznika i uruchomienie instalacji?
Odpowiedź: Wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do
Operatora Sieci Dystrybucji
Pytanie nr 3 - Do jakiego Dystrybutora Sieci należy Zamawiający?
Odpowiedź: TAURON.
Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający zapewnia sprawne łącze internetowe w miejscu montażu
falowników?
Odpowiedź: Nie, łącze internetowe pomiędzy miejscami montażu falowników a szafami
internetowymi w zakresie robót budowlanych wykonawcy robót .
Pytanie nr 5 - Proszę o potwierdzenie, że koszty związane z zapewnienie sprawnego łącza
internetowego na miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej, w trakcie, jak i po zakończeniu montażu
leży po stronie beneficjenta. Zapewnienie sprawnego połączenia internetowego jest konieczne do
monitorowania prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej jak również skonfigurowania
inwerterów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych urządzeń (zadanie nr
2)?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 7 - W związku z nieścisłością pomiędzy SWZ, a umową proszę o doprecyzowanie ile procent
wynosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz dokonanie uaktualnienia dokumentacji na
spójną. W pierwszym dokumencie zamawiający wymaga 2%, a w drugim 5%.
Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 2%,
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