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                Tarnów, 03.03.2022 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/6/2022 z dnia 22.02.2022  r. na „Opracowanie 
dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F PWSZ w 
Tarnowie”. 

 

Pytanie nr 1:   
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny na 
uzyskanie warunków z TAURON (ustawowo 150 dni) oraz uzyskania pozwolenia na budowę 
(65 dni). Czas uwzględniony w zapytaniu  na prace projektowe (60 dni) jest czasem pomiędzy 
uzyskaniem warunków a uzyskaniem pozwolenia na budowę więc te wszystkie terminy należy 
zsumować. Nie jest możliwe zrealizowanie zadania w terminie 60 dni. Prace projektowe 
poprzedza konieczność uzyskania Warunków przyłączeniowych z Tauron. 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 1: 
Tak, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacja zadania w przypadku 
udokumentowania rzeczywistych czasów związanych z oczekiwaniem na uzyskanie: 
warunków, decyzji, pozwoleń itp., ale tylko w przypadku udokumentowania czasów trwania 
j.w. Zamawiający założył na prace projektowe bez uzyskania: warunków, decyzji, pozwoleń 
czas 20 dni. 
 
Pytanie nr 2:  
Czy Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić wartość ekspertyzy konstrukcji 
dachu?. 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 2: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić wartość ekspertyzy konstrukcji 
dachu. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczający montaż 
instalacji PV?. 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 3: 
Dla działek nr 4/18, 4/19, i 4/21 obręb 164 w Tarnowie nie istnieje Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. Zamawiający dysponuje pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na umieszczenie urządzeń technicznych na dachu budynku E,F. 
 
Pytanie nr 4:  
Czy budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków?. 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 4: 
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Budynek nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków, natomiast działki nr 4/18, 4/19, i 
4/21 obręb 164 w Tarnowie na których usytuowany jest budynek E,F,G zlokalizowane są w 
obszarze układu urbanistycznego miasta Tarnowa z XVIII w., wpisanego do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa małopolskiego pod numerem A-86 na mocy decyzji z dnia 
12.04.1976r. 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt opłaty do wydanych warunków 
przyłączeniowych (Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia, po stwierdzeniu 
przez zakład energetyczny jego kompletności, inwestor w ciągu 21 dni będzie musiał wpłacić 
zaliczkę przyłączeniową w wysokości 30 zł/kW planowanej mocy). 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 5: 
Tak Zamawiający pokryje opłaty związane z wydaniem warunków przyłączeniowych. 
 
Pytanie nr 6:  
Prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty. 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 6: 
Zamawiający przedłuża termin złożenia oferty do dnia 07.03.2022 r. do godz. 13.00. 
 
Pytanie nr 7:   
Czy są już wydane warunki przyłączenia do sieci energetycznej?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 7: 
Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączenia do sieci energetycznej. 
 
 
 
 
        Aneta Żurawska-Lany 
                                   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

  ANS w Tarnowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


