Kamień Pomorski, dnia 14.09.2018 r.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski
KRS 0000047432, NIP 861-00-04-414,
Regon 810453128 kapitał zakładowy 15.670.720,00 PLN

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o
zamówienie na realizację:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.”

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w postępowaniu o zamówienie, Zamawiający
wyjaśnia:

1. Pytanie: Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na dzień 20.01.2019r. Termin
składania ofert został wyznaczony na dzień 14.09.2018r. termin związania z ofertą upłynie dnia
14.10.2018r., niemożliwe staje się wyprodukowanie i dostarczenie wszystkich niezbędnych
komponentów w wyznaczonym terminie. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych
jest jednocześnie kilkadziesiąt postępowań których zakres prac jest tożsamy z zakresem
zamówienia prowadzonym przez PGK Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim. Ze względu na krótkie
terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są
rozstrzygane. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych i podwykonawczych we
wszystkich branżach. Trudności z terminowa realizacja zamówień wynikają również w dużej
mierze z braków magazynowych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do
wykonania instalacji.
Chcielibyśmy również podkreślić, że tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu
umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza
brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia
zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art.3 § 3 1 Kc., która
stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania,
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani
zasadom współżycia społecznego.
Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające
w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o
jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z
możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej na niedotrzymanie (opóźnienie),
niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w
sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod kątem przesłanek z art.58 § 2 Kc.
W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do
dn. 31.03.2019r.

Odpowiedź: Zamawiający nie uznaje argumentacji Wykonawcy i pozostawia bez zmian
planowany termin zakończenia realizacji zamówienia.

2. Czy posiadacie Państwo warunki przyłączenia do sieci OSD planowanej instalacji
fotowoltaicznej mocy 149,99 kWp?, zgodnie z Prawem Energetycznym każda przyłączana
instalacja powyżej 50kWp powinna posiadać warunki przyłączenia, z których wynika zakres
prac jakie należy wykonać po Państwa stronie.
Odpowiedź: Spółka nie dysponuje w chwili obecnej warunkami przyłączenia o których mowa
w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
317 ze zm.)
Zamawiający przewiduje wystąpienie o wydanie warunków w najbliższych dniach.
Zamawiający zwraca jednak uwagę, że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i
wykonanie instalacji fotowoltaicznej typu off-grid, która zostanie włączona do urządzeń
elektrycznych obiektu Oczyszczalni Ścieków Mokrawica. Całość wyprodukowanej energii ma
być wykorzystana na potrzeby własne OS Mokrawica, tj. obiektu na którym ma zostać
wykonana instalacja, bez nadwyżek oddawanych do sieci. Instalacje elektryczne obiektu będą
posiadały zabezpieczenia przeciw wypływowi energii elektrycznej do sieci zewnętrznej.
3. Czy na zakres prac wynikających z warunków OSD będziecie Państwo ogłaszać odrębne
postępowanie ofertowe?, z warunków może wynikać zamontowanie dodatkowej stacji
transformatorowej, oraz dodatkowych zabezpieczeń oraz układów pomiarowych które nie jest
ujęta w PFU.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie
przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej OS Mokrawica, w zakresie niezbędnym do
wykorzystania całości wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne OS
Mokrawica. W ocenie zamawiającego nie ma powodu do określenia w warunkach OSD
dodatkowej stacji transformatorowej. Zamawiający wskazuje także że jest właścicielem stacji
transformatorowej nr 2731 Oczyszczalnia – opis techniczny oraz schemat rozdzielni stacji
Zamawiający, w trybie uzupełnienia załącza do ogłoszenia.
4. Czy inwestor wyraża zgodę na zastosowanie inwerterów o mocy 50kW (AC) których zdolność
obciążenia DC sięga 60kWp?
Odpowiedź: Zamawiający w załączonym do ogłoszenia w programie funkcjonalno-użytkowym
(PFU) przyjął instalację 3 szt. inwerterów o mocy 50kW (AC) oraz pozostałych parametrach
technicznych wskazanych na str. 5 PFU. To na wykonawcy (dysponującym niezbędną wiedzą i
doświadczeniem) będzie spoczywał obowiązek doboru materiałów i urządzeń, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, norm oraz prawa.
5. W PFU mamy wskazanie na wykonanie badań geologicznych gruntu przez Wykonawcę, czas
wykonania takich badań to min. 2 tyg., a w Zapytaniu ofertowym mamy czas 30 dni na złożenie
dokumentacji do pozwolenia na budowę.
Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie tego terminu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dysponuje wynikami badań geotechnicznych gruntu
wykonanych na potrzeby innej inwestycji na terenie działki nr 7/3 w Mokrawicy. Zamawiający
udostępni je Wykonawcy, o ile uzna on, że może to ułatwić realizację zamówienia. Niemniej
jednak Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca będzie zobowiązany wykonać kompletny
projekt budowlany, umożliwiający mu uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 34 ust.
3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z późn. zm.) projekt budowlany powinien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. W związku z tym nie
przewiduje się z tego tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.
6. Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania i oddania do użytku instalacji?,
w Zapytaniu Ofertowym mamy wskazaną datę 20.01.2019r.
Zakładany harmonogram realizacji prac:
- Podpisanie Umowy 01.10.2018
- Złożenie projektu budowlanego do 30.10.2018
- Otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 31.12.2018
- Wykonanie prac montażowych 02.-03.2019 (uzależnione od warunków
atmosferycznych)
Całość harmonogramu i uruchomienie instalacji uzależniona jest również od wydanych
Warunków przyłączenia od OSD.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian terminów realizacji zamówienia, z wyjątkiem
zmian powstałych w zawiązku z okolicznościami uzasadniającymi takie zmiany wskazanymi w
ogłoszeniu i projekcie umowy.
7. Co zamawiający ma na myśli, gdy w dokumentach przetargowych wspomina o kolektorach
słonecznych i wymienniku ciepła - zadanie nie dotyczy instalacji wymienników ciepła
Odpowiedź: Stwierdzenie to jest omyłką pisarską powstałą przy opracowaniu PFU.
Zamawiający dokonuje korekty błędnego zapisu w programie funkcjonalno-użytkowym.

8. Zamawiające w rożnych miejscach dokumentów przetargowych umiejscawia instalacje
fotowoltaiczną raz na gruncie, raz na dachu budynku. Co jest przedmiotem zamówienia instalacja nadachowa, czy montowana na gruncie?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wyłącznie instalację montowaną na gruncie. Wskazanie
w opisach w PFU instalacji nadachowej jest omyłką pisarską powstałą przy opracowaniu PFU.
Zamawiający dokonuje korekty błędnego zapisu w programie funkcjonalno-użytkowym.

Prezes Zarządu
Adrian Guranowski

