Znak sprawy: BKŚ.I.271.6.2020
Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica

Oleśnica, 05.02.2021 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 3
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania
oraz modyfikuje SIWZ:
Pytanie nr 1:
Co oznacza zapis w PFU pkt 3.1.4 „Sieć ma zapewniać możliwość częściowego wykorzystania
produkowanej przez elektrownię energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy”.
Odpowiedź:
Instalacja fotowoltaiczna musi być połączona min. z jednym układem pomiarowym zasilającym
oświetlenie uliczne. Wyprodukowana i oddana do sieci energia elektryczna będzie odbierana na
potrzeby oświetlenia ulicznego.
Pytanie nr 2:
Czy instalacja fotowoltaiczna ma funkcjonować jako „mikroinstalacja”, o mocy do 50kW, a Gmina
Oleśnica będzie „prosumentem”, czy instalacja ma stanowić odrębną elektrownię i Gmina będzie
wytwórcą?
Odpowiedź:
Instalacja fotowoltaiczna ma funkcjonować jako „mikroinstalacja”, o mocy do 50kW, a Gmina
Oleśnica będzie „prosumentem”.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający rozważy możliwość rozdzielnia gwarancji jakości na oprawy i panele
fotowoltaiczne? Informuję, że producenci paneli fotowoltaicznych udzielają gwarancji dłuższych niż
na oprawy co będzie z korzyścią dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielnie gwarancji jakości na oprawy oświetleniowe i panele
fotowoltaiczne.
Pytanie nr 4:
Czy inwestor posiada zgody właścicieli działek o numerach 154/3 i 154/4 w celu zabudowania
kabla do wyprowadzenia mocy z mikro-instalacji fotowoltaicznej ?
Odpowiedź:
Szczegółowe zagadnienie techniczne będą opracowane przez Wykonawcę na etapie opracowania
dokumentacji projektowej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to Zamawiający uzyska wymagane zgody
od właścicieli działek.
Pytanie nr 5:
Zamawiający nie udostępnił warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej czy zatem Zamawiający daje gwarancję ze punkt przyłączenia instalacji
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fotowoltaicznej będzie realizowany przez stację transformatorową posadowiona na działce nr
153/4?
Odpowiedź:
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych musi wystąpić o warunki przyłączenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej do PGE Dystrybucja S.A.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający ma wiedzę, że działając jako prosument (produkować i zużywać) jest
zobowiązany wykonywać te czynności w ramach jednego punktu rozliczeniowego ( jednego
licznika energii elektrycznej) a z dokumentacji wynika, że punków zasilania linii oświetleniowych
jest 41szt.
Odpowiedź:
Zamawiający wymagana działania instalacji fotowoltaicznej w ramach min. jednego punktu
rozliczeniowego, (jednego licznika energii elektrycznej).
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty materiału który uległ uszkodzeniu w wyniku "zniszczenia
lub dewastacji" w trakcie trwania 3 letniej obsługi serwisowej? Wykonawca nie jest w stanie
wycenić skali takich okoliczności i ponosić kosztów po zniszczeniu lub dewastacji majątku.
Odpowiedź:
Zamawiający planuje ubezpieczyć inwestycję po dokonaniu odbioru końcowego. W trakcie
realizacji inwestycji Wykonawca musi wykonać odpowiednie środki zabezpieczające przed
zniszczeniem lub dewastacją.
Pytanie nr 8:
Z dokumentacji nie wynika czy Zamawiający oczekuje stałego ogrodzenia mikro-instalacji
fotowoltaicznej, a wydaje się to konieczne.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje zamontowania stałego ogrodzenia wokół całej mikro-instalacji
fotowoltaicznej.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda
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