
]  

Baranów, dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

SG.271.8.2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych  

w gminie Baranów. 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132855/01 z dnia 30 lipca 2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający – Gmina Baranów 

informuje o wpłynięciu zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz udziela wyjaśnień: 

1. Treść zapytania: 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie listy lokalizacji objętych niniejszym zamówieniem 

wraz ze wskazaniem czy montaż paneli na dachu czy na gruncie, jaki rodzaj dachu 

(płaski/skośny) oraz rodzaj pokrycia. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wyjaśnia, że instalacje będą montowane w następujących miejscowościach: 

Baranów – 25, Czołna i Wola Czołnowska po 3, Łysa Góra, Motoga i Łukawica po 2, 

Śniadówka, Zagóźdź, Kozioł, Huta i Łukawka po 1. 

Zamawiający nie posiada szczegółowych danych w zakresie usytuowania poszczególnych 

instalacji (dach czy grunt) oraz rodzaju dachu i jego pokrycia. 

Zamawiający wyjaśnia, że dominującą formą pokrycia dachowego jest blachodachówka. 

Jednak występować będą również pokrycia z dachówki ceramicznej, dachówki betonowej 

oraz gontu. Instalacja nie może być montowana na pokryciu z eternitu. Wykonawca przed 

przystąpieniem do montażu instalacji powinien dokonać wizji technicznej na wszystkich 

lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu 

umowy) i w uzgodnieniu z mieszkańcem pisemnie ustalić miejsce montażu instalacji oraz 

ewentualny konieczny zakres prac po stronie mieszkańca (np. w przypadku montażu na 

gruncie). W przypadku braku technicznej możliwości montażu instalacji lub braku zgody ze 

strony mieszkańca na miejsce montażu wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca powinien 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w celu wskazania Wykonawcy 

nowego adresu.  
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2. Treść zapytania: 

Prosimy o przesłanie zestawienia instalacji z oszacowaniem: ile instalacji w każdej kategorii 

będzie montowanych na dachu a ile na gruncie? Bardziej szczegółowo: ile jest blach 

trapezowych, blachodachówek, gruntów lub dachów płaskich? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie posiada szczegółowych danych w zakresie usytuowania poszczególnych 

instalacji (dach czy grunt) oraz rodzaju dachu i jego pokrycia. 

Zamawiający wyjaśnia, że dominującą formą pokrycia dachowego jest blachodachówka. 

Jednak występować będą również pokrycia z dachówki ceramicznej, dachówki betonowej 

oraz gontu. Instalacja nie może być montowana na pokryciu z eternitu. Wykonawca przed 

przystąpieniem do montażu instalacji powinien dokonać wizji technicznej na wszystkich 

lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu 

umowy) i w uzgodnieniu z mieszkańcem pisemnie ustalić miejsce montażu instalacji oraz 

ewentualny konieczny zakres prac po stronie mieszkańca (np. w przypadku montażu na 

gruncie). W przypadku braku technicznej możliwości montażu instalacji lub braku zgody ze 

strony mieszkańca na miejsce montażu wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca powinien 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w celu wskazania Wykonawcy 

nowego adresu.  

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia. 

 

W ó j t 

Mirosław Roman Grzelak 
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