
 

 

 

 Wieruszów, dnia 18.05.2020r. 

ZP/1/2020/PCM 

 

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 
 

 

W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej  na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital 
Powiatowy w Wieruszowie 

 

zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. Dz.U.2019.1843) udzielam następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 1.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych 

wykonanych w technologii monokrystalicznej, które cechują się większą 

sprawnością w porównaniu z modułami polikrystalicznymi wskazanymi w 

dokumentacji przetargowej? Dzięki zastosowaniu modułów o większej 

sprawności, możliwe jest zastosowanie mniejszej ilości modułów 

fotowoltaicznych na dachu budynku, co wiąże się z mniejszym obciążeniem 

dachu budynku oraz większą elastycznością podczas projektowania 

rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych w celu unikania zacienienień. 

 

Odpowiedz 1. Dopuszczamy zastosowanie modułów fotowoltaicznych wykonanych  

w technologii monokrystalicznej. 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów mocy, które 

obsługują dwa moduły fotowoltaiczne. 

 

Odpowiedz 2.Nie dopuszczamy zastosowania  optymalizatorów mocy, które obsługują dwa 

moduły fotowoltaiczne. 

 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż wymaga on odbycia wizji 

lokalnej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego pod rygorem odrzucenia 

oferty. 

 

Odpowiedz 3.Zamawiający informuje, iż z zgodnie z zapisami w SIWZ wymaga odbycia 

wizji lokalnej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego. 

 



 Pytanie 4. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy wyrażają Państwo zgodę na wniesienie 

wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym?  Proszę również o informację na jakiego maila należałoby przesłać 

gwarancję ubezpieczeniową podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Jednocześnie informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa, kwalifikowany podpis 

elektroniczny został zrównany z własnoręcznym podpisem (zasada równoważności 

podpisów). 

Zasada równoważności podpisów stanowi fundament aktów prawnych dotyczących podpisów 

elektronicznych, których głównym celem było zrównanie podpisów elektronicznych z 

podpisem własnoręcznym. Poniżej informacja na temat wiążących nas aktów prawnych: 

• w prawie unijnym zasada równoważności została przyjęta w dyrektywie 1999/93/WE, 

zgodnie z którą w każdym państwie członkowskim bezpieczny podpis elektroniczny 

weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi 

własnoręcznemu, więc również tak sygnowane e-dokumenty są równoważne dokumentom 

podpisanym tradycyjną metodą (art. 5 ust. 1). Ponadto w art. 5 ust. 2 dyrektywy 1999/93/WE 

przyjęto, że takie dokumenty powinny zostać dopuszczone jako dowód w procesie sądowym. 

•  w prawie polskim zasada równoważności wprowadzona została w art. 78 § 2 k.c., 

stosownie do którego oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie 

pisemnej. 
   
 

Odpowiedz 4. Zamawiający informuje, iż wadium należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. 

Brak złożenia oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej jest 

równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniom 

w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji 

wadialnej przed upływem terminu składania ofert oznacza niewniesienie wadium oraz 

stanowi podstawę odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). 

 

Pytanie 5. Na jakiej podstawie wymagacie Państwo pisemnego potwierdzenia gwarancji 

przez producenta? Warunki gwarancji oraz wszelakie dane techniczne związane z danym 

panelem fotowoltaicznym są ogólnodostępne w internecie. Informacja o okresie trwania 

gwarancji jest ujęta m.in. w kartach katalogowych- które są dokumentem wydanym przez 

producenta i poświadczają dane w niej zawarte. Kontaktując się z dystrybutorami oraz 

producentami uzyskałem informację, że nie udzielają oni żądanych przez Państwa. Producent 

wydając kartę katalogową zapewnia parametry (w tym informacje o gwarancjach), które są w 

niej zapisane. Być może istnieje jakiś producent, który byłby w stanie napisać dodatkowe 

potwierdzenie (które było by potwierdzeniem potwierdzenia) jednak tworzenie takich 

zapisów w SIWZ wpływa na ograniczenie zasady konkurencyjności w przetargu publicznym. 

Jako, że rynek fotowoltaiczny jest rynkiem światowym większość producentów nie wystawi 

takiego dokumentu.W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu (wykreślenie) 

dotyczącego dodatkowych poświadczeń producenta modułów, które sztucznie ograniczają 

wykonawców lub wyrażenie zgody na potwierdzenie danych kartą katalogową. 



Odpowiedz 5.Zamawiający informuje, iż standardowo przy zakupie paneli zawiera się 

umowę z producentem albo dystrybutorem, w której ma się zapisaną taką gwarancję. Wymóg 

pisemnej gwarancji producenta nie jest więc ograniczeniem zasad konkurencyjności. 

Pytanie 6. Czy wizja lokalna jest obowiązkowa? 

Odpowiedz 6. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna jest obowiązkowa. 

Pytanie 7.Czy Zamawiający wymaga jedynie optymalizacji paneli czy również podglądu w 

systemie każdego optymalizatora z osobna? 

Odpowiedz 7.Zamawiający informuje, iż wymaga optymalizacji paneli  i podglądu 

 w systemie  każdego optymalizatora z osobna. 

 

 

Prezes Zarządu 

Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego 

Eunika Adamus 


