
    
 

Staszów, dnia 05.09.2018 roku 

 

IZ-IV.IZ.272.9.6.2018                                                     

                                                                                                             

                     Wykonawcy 
             Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 

realizowane w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym 

Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” 

w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach 

użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” 

 
 

           Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, działając zgodnie z art.                 
38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 

W nawiązaniu do przetargu na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych realizowanych  

w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa 

Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego”  

(IZ-IV.IZ.272.9.2018), zwracam się z prośba o wyjaśnienia: 

 

1. W SIWZ zapisano: 

"Zamawiający wymaga aby Wykonawca podsiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na: 

wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum  

1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej  

o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 zł (brutto)" 

Prosimy o usunięcie słów "użyteczności publicznej" - instalacje fotowoltaiczne buduje się tak 

samo, niezależnie do kogo należy budynek. Obecny zapis w nieuzasadniony sposób zawęża 

grono potencjalnych wykonawców. 

 

Ad 1 

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale XII pkt 2 ppkt c2 SIWZ na „Zamawiający wymaga 

aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające na: wykonaniu w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

minimum 1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności 

publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto)”. 



    
 
Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie słów „użyteczności publicznej”, ponieważ 

zgodnie z §3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami) pod pojęciem 

„budynku użyteczności publicznej” rozumie się „budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 

obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony 

do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 

budynek biurowy lub socjalny”. Dodatkowo do obiektów użyteczności publicznej zalicza się 

również budynki zamieszkania zbiorowego. Wobec powyższego informujemy, że 

przytoczony wyżej katalog budynków jest bardzo obszerny, zaś zapis „użyteczności 

publicznej” kwalifikuje budynek do określonego rodzaju obiektów budowlanych, a nie 

wskazuje jego właściciela. Ponadto wyjaśnia się, że postawiony przez Zamawiającego 

wymóg dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia polegającego na wykonaniu dostawy z 

montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej jest zgodny  

z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 

2. Czy w ramach wymogu doświadczenia Zamawiający dopuszcza sumowanie 2 lub 

więcej zamówień w celu osiągnięcia wymaganej kwoty 800 000 zł? 

Ad 2 

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale XII pkt 2 ppkt c2 SIWZ na: „Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające na: wykonaniu w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach 

użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto)”. 

Zamawiający dopuszcza sumowanie dostaw/robót budowlanych zrealizowanych na dwóch 

lub więcej budynkach użyteczności publicznej, gdzie instalacje fotowoltaiczne wykonywane 

były w ramach jednego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Nie 

dopuszcza się sumowania dwóch lub więcej zamówień w celu spełnienia powyższego 

warunku. 

 

 

3. Czy w celu spełnienia wymogu doświadczenia Zamawiający dopuszcza 

przedstawienie referencji z zadania jeszcze realizowanego - w odniesieniu do części 

już zakończonej? 

Ad 3  

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale XII pkt 2 ppkt c2 SIWZ na: „Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające na: wykonaniu  

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na 

budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto)”. 



    
 
Referencje powinny dotyczyć zadania zrealizowanego przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie  z w/w warunkiem. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu doświadczenia poprzez referencje 

dotyczące zadania nieukończonego w momencie ogłoszenia tego przetargu, ale które 

będzie już ukończone w momencie przedstawienia referencji? 

Ad 4  

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale XII pkt 2 ppkt c2 SIWZ na: „Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające na: wykonaniu  

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na 

budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto)”. 

Referencje powinny dotyczyć zadania zrealizowanego przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie  z w/w warunkiem. 

 

Zwracam się z zapytaniami dotyczącymi wymagań ww. przetargu: 

 
 

1. Zamawiający w rozdziale XII Warunki Udziału  w Postępowaniu pkt c) Zdolności 

Technicznej lub zawodowej ppkt 2. Wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę  

i doświadczenie polegające na: 

wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach 

użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 zł (brutto) 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści wymogu na: 

wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, dostaw z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności 

publicznej o  łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 zł (brutto),  

w tym dwie instalacje o mocy minimum 40kWp. 

Swą prośbę argumentujemy tym iż wymóg ten ogranicza konkurencję, a nie wpływa 

na doświadczenie Wykonawcy. Instalacja wykonana na Budynkach Użyteczności 

Publicznej w kilku dostawach sumująca się na kwotę Zamawiającego świadczy  

o takim samym doświadczeniu jak jedna dostawa w kwocie wymaganej przez 

Zamawiającego.  

Ad 1 

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale XII pkt 2 ppkt c2 SIWZ na: „Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające na: wykonaniu  

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 



    
 
krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na 

budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto)”. 

 

 

2. W Załączniku nr 1 do SWIZ rozdział II Minimalne wymagania dla modułów 

fotowoltaicznych, Zamawiający stawia wymóg dotyczący grubości panelu 

fotowoltaicznego w przedziale od 40 (mm) do 50 (mm). 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedziału grubości na 30 (mm) do 50 (mm). 

Swą prośbę argumentujemy tym iż wraz z rozwojem technologii paneli 

fotowoltaicznych dzięki, któremu zwiększa się ich moc, stosowane są coraz nowsze 

materiały, które sprawiają że panele stają się coraz cieńsze i lżejsze dodatkowo 

zachowując swoje parametry wytrzymałościowe. W związku z tym wymóg wpływa 

niekorzystnie na zamawiającego ograniczając Wykonawcy zaoferowanie paneli 

wykonanych w nowoczesnej technologii zapewniając większe uzyski energii 

elektrycznej. 

Ad 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Zmiana treści  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje,  

iż dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale                       

XII pkt 2 ppkt c2  z  

"Zamawiający wymaga aby Wykonawca podsiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na: 

wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum     

1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej                     

o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 zł (brutto)"  

na  

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegające 

na: wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji 

fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 

200 000,00 zł (brutto)”. 

 

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie ponadto informuje,  

iż w załączeniu zamieszczono zmodyfikowany załącznik nr 3 ESPD (JEDZ) do SIWZ 

 

 

 STAROSTA 

           Michał Skotnicki 

 


