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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05 .01 .00-20-0570/19
pn. „BL”dowa tr:ech instalacjifotowo/”aicznych o łqc:nej mocy 75,84 kWp c//apoir:eb Arch/cliece:jJ Bialosiockiej”

realizowanego w ramach urnowy nrUDA-RPPD.05.01.00-20-0570/19-00 zawartej dnia 6.03.2020r.

w ramach postępowania nr :Ę/RPOWP/2020 na:
realizację trzech instalacjifotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn. „Budowa

trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Archidiecezja Białostocka
ul. KościeLna 1
1 5-087 Białystok
tel.: 085 665 24 00, fax 085 665 24 31
e-mail: ekonom@archibiat.pL
http://www.archibial. p1

II. Odpowiedzi na zadane pytania
Zamawiający udzieta odpowiedzi na zadane dnia 28.08.2020 r. pytania i wyjaśnia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Pytanie 1:
„Czy w przypadku składania oferty na każdą z części Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tej samej
osoby posiadającej wymagane uprawnienia?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tej samej osoby posiadającej wymagane uprawnienia w ramach
każdej z części zamówienia.

Pytanie 2:
„Prosimy o zmianę wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wartość 5%
ceny brutto.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę wymaganego zabezpieczenia nateżytego wykonania umowy na
wartość 5% ceny brutto.

Pytanie 3:
„Prosimy o dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego (za poszczególne etapy budowy danych
instalacji, np. : 30% po dostarczeniu sprzętu, 50% po wykonaniu montażu, 20% po podpisaniu protokołu
odbioru).”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie częściowe.

Pytanie 4:
„Prosimy o zmniejszenie kary umownej opisanej w paragrafie 8 pkt 1. 1) do wartości 0,2% oraz pkt 1. 3)a
do wartości 0,2%.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.
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Pytanie 5:
„Zapis umowy zamieszczony w paragrafie 8 pkt 3 może spowodować wptynięcie maLej Liczby ofert.
Wszystkie kwestie związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (wykonaniem instaLacji) reguLuje podpi
sana umowa. Wybudowanie instaLacji przez wybranego wykonawcę o parametrach zamieszczonych w pro
jektach i przedmiarze nie ma jednak powiązania z dofinansowaniem o które ubiega się wykonawca oraz
wartościami związanymi np. z uzyskaniem odpowiedniego efektu ekoLogicznego podanego we wniosku o
dofinansowanie. Wykonawca nie może brać zatem odpowiedziaLności za kwestie dotyczące dofinansowan
ia. Czy w związku z tym Zamawiający jest w stanie zrezygnować z tego zapisu?”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. .

ks. Piotr Au ustynowicz
I~. .

Ekonon Arc idiecezji
B!aIos~ockiej

Białystok, dnia 29 sierpnia 2020r.


