Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2019
1. W pkt. 8.4 SIWZ zawarta została informacja, iż Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego:
- 10 lat na dostarczone panele fotowoltaiczne i inwertery
- 20 lat na konstrukcję wsporczą
- 5 lat na wykonany przedmiot zamówienia wraz z zamontowanymi urządzeniami,
Jednocześnie okres gwarancji – bez odniesienia do konkretnych elementów przedmiotu
zamówienia, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Ponadto Zamawiający wymaga wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego 30 % ma być zwrócone po zakończeniu
okresu gwarancji i rękojmi.
Prosimy zatem o usunięcie rozbieżności i jednoznaczne wskazanie czy Zamawiający wymaga
udzielenia konkretnych okresów gwarancji jakości czy jednak okres gwarancji stanowi jedno
z kryteriów oceny ofert?
Zgodnie z pkt. 8.4 SIWZ zamawiający żąda udzielenia gwarancji tj.



10 lat na dostarczone panele i inwertery
20 lat na wykonaną konstrukcję stalową

I dla tych dwóch elementów zamawiający nie dopuszcza zmian terminów gwarancji, oraz 5-cio letniej
gwarancji na całość obiektu. Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brany tylko okres gwarancji
udzielonej na całość obiektu. Również tego terminu dotyczy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
Zamawiający w tym względzie nie widzi sprzeczności i rozbieżności.
2. W nawiązaniu do powyższego prosimy o potwierdzenie, iż skoro kryterium oceny ofert
stanowi tylko okres gwarancji, to wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady
wynosi 5 lat (zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego)
Odpowiedź w pkt. 1
3. W związku z postanowieniami § ust. 2 ppkt. 5) wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie jakie
szkody w uprawach może wyrządzić Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu
umowy? Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele
wykonania przedmiotu umowy?
Chodzi o szkody wyrządzone wobec osób trzecich na działkach, na których nie będzie realizowana
farma ( np. przejazd sprzętem przez zasiewy na działkach sąsiednich, zniszczenie upraw na działkach
sąsiednich przy wykonywaniu ogrodzenia itp.).
Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek, na
których będzie realizowana farma.

