
GKŚO.I.271.3.2023       Kiwity, dnia 23.02.2023r. 

          Zamawiający 

Gmina Kiwity 

Kiwity 28, 

11-106 Kiwity  

NIP: 743-19-13-795 

 

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku 

SUW w Kiwitach”. 

 

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym”  zawiadamia, że jeden z  potencjalnych 

Wykonawców skierował do Zamawiającego  zapytanie o następującej treści:  

Zapytanie do postępowania:  

1. W wymaganiach dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający podał w 

rozdz. IX pkt. 2 ppkt. 3) kwotę ubezpieczenia 200 000 zł a rozdz. XI pkt.4 ppkt. 3 

Zamawiający wskazuje kwotę 500 000 zł. Proszę o wskazanie jakie jest prawidłowe 

wymaganie Zamawiającego i dokonanie zmian w SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

W wyjaśnieniach z dnia 17.02.2023r Zamawiający sprostował omyłkę w treści SWZ.  

 

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji w osobie projektanta i kierownika robót 

elektrycznych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji projektanta i kierownika robót elektrycznych.  

 

3. W zakresie zwiększenia konkurencyjności zwracam się o zmianę wymagań w zakresie 

zdolności technicznej w następującym zakresie: 

 

Z obecnego -  Wykonawca wykaże, wykonanie co najmniej dwóch robót polegających na 

wykonaniu w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej o wartości co 

najmniej 100 000 zł netto każda. 

Na następującą -  Wykonawca wykaże, wykonanie co najmniej dwóch robót polegających 

na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 100 000 zł netto każda. 

 

Powyższa zmiana nie zmniejsza umiejętności i doświadczenia wykonawcy, który wykonał 

więcej niż dwie instalacje bez projektu a w wymaganiach Zamawiający ujął posiadanie 

Projektanta co Gwarantuje należyte wykonanie zadania składającego się z projektu i 

realizacji. 



 

Odpowiedź: 

W wyjaśnieniach z dnia 17.02.2023r Zamawiający dokonał modyfikacji w treści SWZ.  

 

4. W PFU w rozdzielane  1.2.9.   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych   

Zamawiający wskazał moc modułu na 530Wp. Rynek fotowoltaiczny jest rynkiem bardzo 

dynamicznym i o dużej fluktuacji sprzętu u producentów jak i dystrybutorów. Może zatem 

wystąpić problem z dostępnością wskazanej mocy w okresie realizacji umowy. Wnoszę o 

rozszerzenie granic mocy akceptowanego modułu np. w zakresie 400Wp do 540Wp przy 

pozostałych parametrach z PFU. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów o mocy w zakresie od 450Wp do 550 

Wp. 

 

 

 

Wójt Gminy Kiwity  

Wiesław Tkaczuk  

 

 


