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DOTYCZY :   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn 
 

„WYKONANIE     INSTALACJI     FOTOWOLTAICZNYCH  
NA    TERENIE    GMINY    NĘDZA”  

planowanego do realizacji w ramach Projektu 
 „Odnawialne  źródła   energii  poprawą  jakości   środowiska naturalnego na terenie Gmin   

Partnerskich” 
 

Odpowiadając na pismo Oferenta  informuję,: 
 

Pytanie 1 : 

 Zamawiający wskazał, iż Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał                                     
co najmniej dwie roboty budowlane (lub dostawy i montaż) polegające na wykonaniu robót budowlano 
montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto każda lub dwie 
roboty budowlane (lub dostawy i montaż) polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych 
instalacji fotowoltaicznych, w ramach których zamontowano minimum 80 instalacji fotowoltaicznych 
w każdej robocie.  
Powyższe kryterium bardzo zawęża grono wykonawców. W sferze branży fotowoltaicznej dotychczas 
zrealizowano stosunkowo niewiele dużych projektów parasolowych. Przedmiotowy warunek 
ogranicza możliwość udziału w postępowaniu firmom dysponującym doświadczeniem w realizacji 
mniejszych projektów parasolowych. W ten sposób podmioty z doświadczeniem z mniejszymi 
projektami parasolowymi, chociaż montujące kilka tysięcy kW miesięcznie w ramach indywidualnych 
projektów będą wyeliminowane z możliwości udziału w przedmiotowym 
postępowaniu.  Jednocześnie w związku z dużą ilością postępowań parasolowych na budowę instalacji 
fotowoltaicznych, które obecnie są ogłoszone, przy jednocześnie ograniczonych możliwościach 
przerobowych firm z branży i niedoborem wykwalifikowanych specjalistów, właściwym wydaje 
się otworzenie na większą ilość potencjalnych wykonawców, w celu uzyskania 
najkorzystniejszych ofert, co jest zgodne z zasadami racjonalnego i oszczędnego 
gospodarowania środkami publicznymi.  

W związku z powyższym proponujemy obniżyć poniższy wymóg do konieczności wykazania, 
że Wykonawca w ostatnich pięciu latach wykonał co najmniej dwie roboty budowlane                            
(lub dostawy i montaż)  polegające na wykonaniu robót budowlano montażowych instalacji 
fotowoltaicznych o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto każda lub dwie roboty 
budowlane (lub dostawy i montaż) polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych 
instalacji fotowoltaicznych, w ramach których zamontowano minimum 35 instalacji 
fotowoltaicznych w każdej robocie.  
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Odpowiedź 1:   

• Zamawiający   nie   zamierza  obniżać   tych   wymagań. 
 
 

Pytanie 2 : 

Zamawiający wskazał, iż Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem m.in. kierownikiem budowy                                      

z uprawnieniami kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                        

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub 

koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 80 instalacji fotowoltaicznych.                                   

Z przyczyn podanych w ust. 1 proszę rozważyć obniżenie tego warunku do 40 instalacji fotowoltaicznych. 

Odpowiedź 2:   

• Zamawiający   nie   zamierza  obniżać   tych  wymagań. 
 

 

Pytanie 3 : 

Zamawiający wskazał, iż Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem m.in. 4 osobami do 
instalowania systemów fotowoltaicznych posiadające co najmniej 2 letnim doświadczeniem 
instalatorskim w zakresie montowania urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub 
energetycznych lub elektrycznych. Z przyczyn podanych w ust. 1 proszę rozważyć obniżenie 
warunku doświadczenia tych osób do jednego roku. 

Odpowiedź 3:   
 
 

• Zamawiający    nie   zamierza  obniżać   tych   wymagań. 
 
 
 

Wójt  Gminy  Nędza 
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