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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0570/19
pn. „Budowa trzech instalacjifotowoltaicznych ołqcznej mocy 75,84 kWp d/a potrzeb Archidiecezji Białostockiej”

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.0 1.00-20-0570/19-OO zawartej dnia 6.032020r.

w ramach postępowania nr VRP0WP,2020 na:
realizację trzech instalacjifotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn. „Budowa

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

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Archidiecezja Białostocka
ul. Kościelna I
1 5-087 Białystok
tel.: 085 665 24 00, fax 085 665 24 31
e-mail: ekonom@archibia[.pł
http://www.archibial. pt

II. Odpowiedzi na zadane pytania
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane dnia 01.09.2020 r. pytania i wyjaśnia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Pytanie 1:
„ Według zamówienia, które było przez nas wykonane, zrobiliśmy dwie instalacje: 40 kW i 3 1,20 kW. Od
zamawiajqcego mamy referencje na każdą instalację oddzielnie. Czy możemy je dołączyć do oferty i czy
będzie to odpowiadać wymogom przetargu?”

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ wymaganie sforumłowano następująco cyti”co najmniej 3
zamówień, polegających na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy co
najmniej...(doświadczenie może być w formule robót budowlanych lub dostawy z montażem)” . Zamawi
ający uzna fakt wykonania dwóch dostaw z montażem także w sytuacji gdy każda z odrębnych prac była
przedmiotem jednego zamówienia i gdy były to wyłącznie dostawy z montażem (bez komponentu doboru
urządzeń - projektowania).

Udzielenie powyższych odpowiedzi wyma~a zmiany terminu składania ofert i zmiany treści SIWZ i
Załącznikach do SIWZ do treści następującej:
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WYKAZ ZMIAN W SIWZ:

ZMIANA I

BYŁO:
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
13. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:

Archidiecezja Białostocka
ul. Kościelna 1

15-087 Białystok
oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Roboty budowlane w ramach projektu:
„Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb

Archidiecezji Białostockiej”
Nie otwierać przed dniem 02jD9,2020 r. godz. 10:00

PO ZMIANIE JEST:
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
13. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:

Archidiecezja Białostocka
ul, Kościelna 1

15-087 Białystok
oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Roboty budowlane w ramach projektu:
„Budowa trzech instalacjifotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb

Archidiecezji Białostockiej”
Nie otwierać przed dniem 07/~9/2020 r. godz. 10:00

ZMIANA!!

BYŁO:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok do

dnia 02.09.2020r. do godz. 09.45. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest
równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

PO ZMIANIE JEST:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok do

dnia 07.09.2020r. do godz. 09.45. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest
równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
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ZMIANA III

BYŁO:
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW:
2. oraz Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki i wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym

przez Zamawiającego zgodnie z opisem wskazanym w pkt od 1) do 4):

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie *:

~ Dla części 1: co najmniej 3 zamówień, polegających na zaprojektowaniu, dostawie i
montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 12 kWp każda (doświadczenie
może być w formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;

~ Dla części 2: co najmniej 3 zamówień, polegających na zaprojektowaniu, dostawie I
montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 12 kWp każda (doświadczenie
może być w formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;

~ Dla części 3: co najmniej 3 zamówień, polegających na zaprojektowaniu, dostawie I
montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 30 kWp każda (doświadczenie
moźe być w formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;

*dopuszcza się wykorzystanie posiadanego doświadczenia do złożenia oferty na więcej niż jeden z
obszarów zamówienia, w przypadku, gdy oferent składa ofertę na więcej aniżeli jedną część.

PO ZM lANIE J EST:
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW:
3. oraz Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki i wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym

przez Zamawiającego zgodnie z opisem wskazanym w pkt od 1) do 4):

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
o kresie * :

~ Dla części 1: co najmniej 3 zamówień/robót/zleceń polegających na dostawie I
montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 12 kWp każda (doświadczenie
może być w formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;

~ Dla części 2: co najmniej 3 zamówień/robót/zleceń polegających na dostawie i
montażu instalacjifotowoltaicznej a mocy co najmniej 12 kWp każda (doświadczenie
może być w formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;

~ Dla części 3: co najmniej 3 zamówień/robót/zleceń polegających na dostawie I
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montażu instalacjifotowoltaicznej o mocy co najmniej 30 kWp każda (doświadczenie
może być w formule robót budowlanych lub dostawy z montażem) z podaniem jej
rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone;

*dopuszcza się wykorzystanie posiadanego doświadczenia do złożenia oferty na więcej niż jeden z
obszarów zamówienia, w przypadku, gdy oferent składa ofertę na więcej aniżeli jedną część.

d,~ Pl9trAtlgusfynowicz
. Y

Ekonom rcIi~diecezji
Bialosockiej

Białystok, dnia 1 września 2020r.


