Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową istniejącego układu
pomiarowo - rozliczeniowego
Numer referencyjny RE/33/2018/2019
RE/34/2018/2019

RE/33/2018/2019
RE/34/2018/2019

Lubartów 17.05.2019 r.

Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RE/33/2018/2019,
RE/34/2018/2019 pn.:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków ciepłowni PEC Lubartów
Sp. z o.o. wraz z przebudową istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego celem włączenia
instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A..”
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych : 538797-N-2019 z dnia 2019-05-09 r.

W związku z pytaniami wykonawcy dotyczącymi treści SIWZ w przedmiotowym
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytania.
PYT. 1:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający NIE WYMAGA przeprowadzenia wizji lokalnej, a jedynie
dopuszcza możliwość jej wykonania.
ODP.:
Wizja lokalna miejsca realizacji zamówienia nie jest obowiązkowa, a jedynie zalecana. Zdaniem
Zamawiającego, z uwagi na specyfikę zamówienia, wizja lokalna jest niezbędna dla złożenia
prawidłowej oferty cenowej.
PYT. 2:
Prosimy o potwierdzenie, że nie przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji nie będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
ODP.:
Zamawiający potwierdza, że nie przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia nie
będzie skutkowało odrzuceniem oferty złożonej przez Wykonawcę.
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PYT. 3:
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy mogą wykazać się doświadczenie, jeżeli realizowali
wymagane zamówienie w formule robót budowlanych lub dostaw z montażem.
ODP.:
Zamawiając dopuszcza aby Wykonawcy wykazali się doświadczeniem, jeżeli realizowali wymagane
zamówienie w formule robót budowlanych lub dostaw z montażem.
PYT. 4:
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy
wykazania się dysponowaniem przynajmniej 1 osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje
pozwalające na montaż źródeł wytwórczych tj.: ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do
instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii)
lub, ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub, uprawnienia budowalne w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
ODP.:
Zamawiający, w zakresie potwierdzenia zdolności zawodowej wymaga od Wykonawcy wykazania się
dysponowaniem przynajmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje określone w pkt. 17
podpunkcie 5 IDW - SIWZ.
PYT. 5:
Czy Zamawiający wymaga wskazania w zał. Nr 2 i 3 do SIWZ, nazwy firm Podwykonawcy
(Podwykonawca nie jest firmą, na której zasobach polega Wykonawca), jeżeli na etapie składania
ofert nie jest znany Podwykonawca.
ODP.:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wskazania nazwy firm podwykonawców na etapie
składania ofert, jeżeli na tym etapie postępowania podwykonawcy nie są znani Wykonawcy.
Wskazanie nazwy firmy podwykonawcy jest natomiast konieczne jeżeli Wykonawca, powołuje się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zasoby
podwykonawcy, w celu wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Celejewski
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