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Gaj Oławski, dnia 04.06.2019 r. 

Pytanie nr 5 

W punkcie nr 5.5 Zapytania Ofertowego podajecie Państwo kwotowe kryteria oceny sytuacji ekonomicznej 
i finansowej Oferenta dla całego projektu. Jaki jest podział tych kwot dla poszczególnych jego części, tzn. 
jakimi wartościami musi wykazać się Oferent składający ofertę tylko na jedną część tego projektu? 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia, przy czym, spełnienie warunku 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie oceniony jako spełniony na podstawie: 

Część I zamówienia: 

a. sprawozdania finansowego lub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 55), również 
z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów, 
określających obroty, zobowiązania i należności za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, potwierdzającego, że roczny obrót netto został 
osiągnięty na poziomie minimum PLN 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), 

b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo, w którym Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co 
najmniej PLN 1.250.000,00, (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wystawionej 
nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę PLN 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów 
złotych). 

Część II zamówienia: 

a. sprawozdania finansowego lub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 55), również 
z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów, 
określających obroty, zobowiązania i należności za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, potwierdzającego, że roczny obrót netto został 
osiągnięty na poziomie minimum PLN 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), 

b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo, w którym Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co 
najmniej PLN 1.250.000,00, (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wystawionej 
nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
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przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę PLN 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów 
złotych). 

Część III zamówienia: 

a. sprawozdania finansowego lub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 55), również 
z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów, 
określających obroty, zobowiązania i należności za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, potwierdzającego, że roczny obrót netto został 
osiągnięty na poziomie minimum PLN 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych 00/100), 

b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo, w którym Wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co 
najmniej PLN 1.000.000,00, (słownie: jeden milion złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 (trzy) 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę PLN 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych). 

***  

Pytanie nr 6 

Gdzie będzie punkt styku (zakres dostaw i realizacji) pomiędzy częścią projektu związaną z magazynami 
energii (część I), a pozostałymi częściami zapytania? Czy dostawca magazynu energii ma dostarczyć i 
zainstalować: 

a. Transformator SN? 

b. Rozdzielnicę SN? 

c. Kabel SN łączący magazyn z elektrownią wiatrową? 

Odpowiedź nr 6 

Część I zapytania:  

Prosimy o doprecyzowanie pytania, dla Zamawiającego nie jest zrozumiałe sformułowanie „punkt styku”. 

Część II pytania: 

Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna w sposób precyzyjny wskazuje na obszary zamówienia poszczególnych 
części. Zgodnie z treścią Specyfikacji Technicznej, ppkt 2.6.3. lit. a.: wyposażenie magazynu musi być 
kompatybilne z lokalną siecią, transformator, rozdzielnice, inwertor powinny być zamontowane zgodnie z 
obowiązującymi normami. Tak dobrane magazyny powinny gwarantować utrzymanie warunków napięciowych (w 
miejscu dostarczania energii elektrycznej) oraz stabilność współpracy z systemem elektroenergetycznym. 

Dostawca magazynu energii ma dostarczyć transformator SN oraz rozdzielnicę SN. 

Z kolei budowa infrastruktury elektroenergetycznej – linie kablowe SN z kanalizacją teletechniczną stanowi element 
III części zamówienia, co wynika ze Specyfikacji Technicznej.  
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***  

Pytanie nr 7 

Pkt nr 12 SIWZ. Czy dopuszczacie też Państwo wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej? 

Odpowiedź nr 7 

Zgodnie z rozdziałem 12, pkt 12.1. oraz pkt 12.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta powinna 
być zabezpieczona wadium w wysokości PLN 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku 
wnoszenia ofert na wykonanie poszczególnych części zamówienia, wadium wynosi: 

a. dla części I – PLN 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), 
b. dla części II – PLN 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), 
c. dla części III – PLN 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Wadium wnosi się w jednej z następujących form – według wyboru Wykonawcy: 

a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancji korporacyjnej. 

Ww. katalog form wniesienia wadium jest katalogiem zamkniętym. Nie uwzględnia on możliwości wniesienia 
wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

***  

Pytanie nr 8 

Pkt nr 14 i nr 15 SIWZ. Dniem złożenia ofert i ich jawnego otwarcia jest 7 lipca br. (niedziela). Czy 
potwierdzacie Państwo tą datę – ten dzień tygodnia? 

Odpowiedź nr 8 

Jak wynika z treści rozdziału 2 pkt 2.1. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020, oznaczonej symbolem: MR/H 2014-2020-23(3)07/2017 (dalej jako „Wytyczne”).  

Zgodnie z pkt. 6.2.5. ppkt 10 Wytycznych, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy. W niniejszym postępowaniu, z 
uwagi na ww. zapis Wytycznych, termin składania ofert upłynie dnia 08.07.2019 r. godzina 13:00. Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 08.07.2019 r. godzina 13:15.  

 

 


