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WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/23/2020, pn. Budowa

wraz z
zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej
w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako
Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
zmieniono termin składania i otwarcia ofert.
ZESTAW 1
Pytanie nr 1

1. Czy do planowanej budowy elektrowni fotowoltaicznej są wydane warunki przyłączeniowe?
ODPOWIEDŹ:
Do planowanej budowy elektrowni fotowoltaicznej nie zostały wydane warunki przyłączeniowe.
Pytanie nr 2

2. Jeśli nie, to czy termin wyznaczony w projekcie umowy, można wydłużyć, ponieważ wydanie warunków
przyłącza może potrwać nawet do 180 dni dla wysokiego napięcia, 150 dla średniego oraz do 30 dla
niskiego, pytanie jakie macie Państwo napięcie?
ODPOWIEDŹ:
Szpital posiada dwa niezależne przyłącza SN (15kV), jedno z kierunku „WIELGOWO”, drugie z
kierunku „SŁAWOCIESZE”.
Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 2 ust. 1 poprzez
pkt 1) wydłużenie w terminu do 150 dni oraz usunięcie zapisów pkt 3).
W związku z powyższym § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Było:
1. Wykonanie Przedmiotu Umowy powinno nastąpić w następujących terminach:
1) Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych
do
rozpoczęcia robót budowlanych do 90 dni od podpisania umowy
2) przekazanie dokumentacji powykonawczej – w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy,
3) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie Dokumentacji
Projektowej – w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy
4) Zakończenie robót budowlanych – w terminie 335 dni od dnia podpisania umowy,
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5) Uzyskanie niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji formalno-prawnej
wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie
konieczne lub decyzji stwierdzającej brak konieczności uzyskania takiego pozwolenia) w terminie do
365 dni od dnia podpisania Umowy
Winno być:
1. Wykonanie Przedmiotu Umowy powinno nastąpić w następujących terminach:
1) Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia
robót budowlanych do 150 dni od podpisania umowy
2) przekazanie dokumentacji powykonawczej – w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy,
3) Zakończenie robót budowlanych – w terminie 335 dni od dnia podpisania umowy,
4) Uzyskanie niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji formalno-prawnej
wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie
konieczne lub decyzji stwierdzającej brak konieczności uzyskania takiego pozwolenia) w terminie do 365
dni od dnia podpisania Umowy
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy,
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl na
Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”.

Pytanie nr 3

3. Jaką moc przyłączeniowa posiada Szpital, rozumiem ze energia wytworzona z instalacji będzie
wykorzystywana w szpitalu, Moc przyłączeniowa musi być przynajmniej równa mocy planowanej instalacji
fotowoltaicznej.
ODPOWIEDŹ:
Moc umowna przyłącze WO-17062 –900 kW (do sieci niskiego napięcia domyślnie zasilanej z tego
punktu przyłączona ma zostać elektrownia fotowoltaiczna).
Jednocześnie zgodnie z art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz
specyfikację istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania i otwarcia ofert, na niżej
podany:
- termin składania ofert – z 07.07.2020 r., do godz. 11:00 na 15.09.2020 r. do godz. 11:00,
- otwarcie ofert – z 07.07.2020 r., godz. 11:30 na 15.09.2020 r., do godz. 11: 30
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:
➢ rozdział XI SIWZ w pkt 6 i 7, który otrzymuje brzmienie:
„6.Termin składania ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 15.09.2020 r., do godz. 11 : 00
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji
Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328.
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