
 

 

 

 

Warszawa, dnia 14.04.2021 r. 

                                                                                                     

…………………………………. 

                                                                          Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na „Zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji 

fotowoltaicznej wraz z wydzieleniem obwodu elektrycznego w ramach modernizacji szklarni 

adaptacyjnej oraz jej wyposażenia w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym-CZRB 

w Powsinie w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski - (znak sprawy BZP.26.1.1.2021FL)   

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 3. 
Proszę o informację czy oba inwertery mają zostać wpięte pod jeden licznik? Czy mają być 

rozdzielone na dwa liczniki/przyłącza energii? Jeśli ma być to podzielone na dwa liczniki to proszę 

o udostępnienie schematu instalacji wewnętrznej do potwierdzenia możliwych miejsc podłączenia 

fotowoltaiki. 

Odpowiedź: 

Oba inwertery muszą być wpięte pod jeden licznik. Nie ma fizycznego połączenia między dwoma 
licznikami. 
 
Pytanie nr 4. 
Proszę o informację jakich wymiarów jest pomieszczenie przeznaczone pod montaż magazynu 

energii i jakie warunki panują w pomieszczeniu (jaka jest temperatura, czy pomieszczenie jest 

wentylowane, jaka jest wilgotność powietrza). Proszę o wskazanie na planie/rzucie gdzie jest 

zlokalizowane pomieszczenie lub potwierdzenie, że pomieszczenie znajduję się w budynku, gdzie 

na dachu będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. 

Odpowiedź: 

Wymiary pomieszczenia przeznaczonego pod montaż magazynu energii: 2,8 m x 5,2 m. 

Zamawiający potwierdza, że pomieszczenie znajduje się w budynku, gdzie na dachu będzie 

montowana instalacja fotowoltaiczna. Pomieszczenie jest typu „biurowego”, wentylowane, 

ogrzewane, panuje tam standardowa temperatura i wilgotność, ale może wymagać dodatkowej 

adaptacji w zakresie niezbędnym dla podłączenia i/lub funkcjonowania magazynu energii.  

Wykonanie uzupełniających prac adaptacyjnych/instalacyjnych (o ile okażą się niezbędne) jest po 

stronie Wykonawcy.  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w zakresie 

załącznika nr 6 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w ten sposób, że skreśla się 

dotychczasową treść i wprowadza nowe brzmienie - jak w Odpowiedzi na Pytanie nr 8 (poniżej).  



 

 

 
 
 
Pytanie nr 5. 
Proszę o doprecyzowanie kwestii umowy, ponieważ §4 mówi o zobowiązaniach Zamawiającego, ale 

nie ma informacji o udostępnieniu dokumentacji jak i informacji niezbędnych do realizacji 

zamówienia. Mowa jest tylko o udostępnieniu miejsca montażu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następującym 
zakresie: 
 
W zakresie załącznika nr 7 do SWZ - wzór umowy wprowadza się następujące zmiany: 
 
W §4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści: 
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą, w tym udzielania niezbędnych 
informacji dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy. 
 
Pytanie nr 6. 
Proszę o informację co Zamawiający rozumie przez pojęcie "wykonanie przez Wykonawcę całego 

zakresu stanowiącego Przedmiot Umowy potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego 

Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń" pytanie powstaje, ponieważ w celu uruchomienia instalacji 

fotowoltaicznej wymagane jest złożenie wniosku do Zakładu Energetycznego o wymianę licznika na 

dwukierunkowy. Zakład Energetyczny ma 30 dni na wymianę licznika po otrzymaniu poprawnie 

uzupełnionego wniosku. Jeżeli Zamawiający rozumie przez to wykonanie zamówienia wraz z 

dokumentacją i wymianą liczników to termin 30 dni nie jest możliwy do realizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przez pojęcie "wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu stanowiącego Przedmiot 

Umowy potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń" 

rozumie zaprojektowanie, dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wydzieleniem obwodu 

elektrycznego oraz poprawne i kompletne złożenie wniosku o przyłączenia instalacji do sieci 

dystrybucyjnej na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu. Licznik energii elektrycznej 

jest własnością odbiorcy i nie jest wymagana zmiana licznika (licznik jest dwukierunkowy). 

 

Pytanie nr 7. 
Proszę o informację czy zostanie zapewniony dostęp do Internetu w pomieszczeniach gdzie będą 

inwertery od instalacji fotowoltaicznej i od magazynów. Jest to wymóg konieczny w celu uzyskania 

dostępu do monitoringu instalacji. 

Odpowiedź: 

Dostęp do sieci internetowej będzie zapewniony. 
 
Pytanie nr 8. 
Czy Zamawiający może zmienić minimalną gwarancję producenta na następujące elementy 

instalacji fotowoltaicznej: 

- przetwornice: minimum 15 lat na okres gwarancji minimum 5lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następującym 

zakresie: 

 

 



 

 

 

 

 

1. W zakresie rozdziału III ust. 7. SWZ: 
 

Skreśla się dotychczasową treść: 
 
Jednocześnie Zamawiający wymaga poniższej minimalnej gwarancji producenta na następujące 
elementy instalacji fotowoltaicznej: 

1) moduły fotowoltaiczne: minimum 16 lat 
2) uzysk mocy:  

a) 10 lat na min. 90% 
b)  25 lat na min. 80% 

3) przetwornice: minimum 15 lat 
4) pozostałe urządzenia: minimum 5 lat 

 
i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Jednocześnie Zamawiający wymaga poniższej minimalnej gwarancji producenta na następujące 
elementy instalacji fotowoltaicznej: 

1) moduły fotowoltaiczne: minimum 16 lat 
2) uzysk mocy:  

c) 10 lat na min. 90% 
d)  25 lat na min. 80% 

3) przetwornice: minimum 10 lat 
4) pozostałe urządzenia: minimum 5 lat 
 

2. W zakresie załącznika nr 1a do SWZ - Opis oferowanej instalacji fotowoltaicznej 
 
Skreśla się dotychczasową treść: 
 

 
Załącznik nr 1a - Opis oferowanej instalacji fotowoltaicznej 

 

Opis oferowanej instalacji fotowoltaicznej 
(wypełnia Wykonawca) 

 
Minimalne wymagania parametrów instalacji fotowoltaicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Parametry wymagane Potwierdzenie 
parametrów 
oferowanego 
urządzenia 

przez 
Wykonawcę, 

wpisać poniżej  

TAK lub NIE  

Minimalna moc instalacji 47 kWp, lecz nie większa niż 50 kWp  

Dostarczone komponenty instalacji muszą być nowe (nie starsze niż 12 miesięcy od daty 

produkcji), nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych 

 

Instalacja wykonana z modułów monokrystalicznych PERC   

Sprawność modułów nie mniej niż 20,4%  

Prąd mocy maksymalnej (Imp) paneli PV jest nie mniej niż 9,7 A w warunkach STC  

Odporność na trudne warunki pogodowe nie mniejsze niż: 

 obciążenie wiatrem 2400 Pa 

 obciążenie śniegiem 5400 Pa 

 

Inwerter sieciowy (2 szt.) o minimalnych parametrach:  

- minimalna sprawność euro-η  falownika 98,2 %,  

- moc inwertera dostosowana do mocy instalacji 

 

System magazynowania energii musi być osobnym urządzeniem współpracującym ze 

zwykłym inwerterem sieciowym. 

 

System magazynowania energii z możliwością podłączenia dwóch niezależnych linii prądu 

przemiennego, które są automatycznie łączone z aktywnym źródłem 

 

Minimalna pojemność magazynu energii o nie mniejszej niż 41 kWh.  

Ładowarka akumulatorów oraz falownik musi posiadać możliwość monitorowania 

urządzenia i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za 

pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca 

 

Zabezpieczenie od prądów wstecznych DC - bezpieczniki topikowe  

Zabezpieczenie nadprądowe AC - wyłączniki instalacyjne nadprądowe  

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - ograniczniki przepięć  

Rozłączniki - rozłączniki izolacyjne do rozłączania biegunów po stronie DC  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  
  
  
  
Rozdzielnia, gdzie znajdować się będą zabezpieczenia obwodów inwertorów, ogranicznik 

przepięć 

 

Możliwość bieżącej obserwacji pracy ładowarek, inwerterów, poziomu naładowania 

magazynów energii 

 

Żywotność akumulatorów nie mniej niż 6000 cykli przy temperaturze 25o C  

Gwarancja producenta: 

1. moduły fotowoltaiczne: minimum 16 lat 

2. uzysk mocy:  

1) 10 lat na min. 90% 

2) 25 lat na min. 80% 

3. przetwornice: minimum 15 lat 

4. pozostałe urządzenia: minimum 5 lat 

 

 
 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Załącznik nr 1a - Opis oferowanej instalacji fotowoltaicznej 
 

Opis oferowanej instalacji fotowoltaicznej 
(wypełnia Wykonawca) 

 
Minimalne wymagania parametrów instalacji fotowoltaicznej 

 

Parametry wymagane Potwierdzenie 
parametrów 
oferowanego 
urządzenia 

przez 
Wykonawcę, 

wpisać poniżej  

TAK lub NIE  

Minimalna moc instalacji 47 kWp, lecz nie większa niż 50 kWp  

Dostarczone komponenty instalacji muszą być nowe (nie starsze niż 12 miesięcy od daty 

produkcji), nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych 

 

Instalacja wykonana z modułów monokrystalicznych PERC   

Sprawność modułów nie mniej niż 20,4%  

  



 

 

  

Prąd mocy maksymalnej (Imp) paneli PV jest nie mniej niż 9,7 A w warunkach STC  

Odporność na trudne warunki pogodowe nie mniejsze niż: 

 obciążenie wiatrem 2400 Pa 

 obciążenie śniegiem 5400 Pa 

 

Inwerter sieciowy (2 szt.) o minimalnych parametrach:  

- minimalna sprawność euro-η  falownika 98,2 %,  

- moc inwertera dostosowana do mocy instalacji 

 

System magazynowania energii musi być osobnym urządzeniem współpracującym ze 

zwykłym inwerterem sieciowym. 

 

System magazynowania energii z możliwością podłączenia dwóch niezależnych linii prądu 

przemiennego, które są automatycznie łączone z aktywnym źródłem 

 

Minimalna pojemność magazynu energii o nie mniejszej niż 41 kWh.  

Ładowarka akumulatorów oraz falownik musi posiadać możliwość monitorowania 

urządzenia i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za 

pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca 

 

Zabezpieczenie od prądów wstecznych DC - bezpieczniki topikowe  

Zabezpieczenie nadprądowe AC - wyłączniki instalacyjne nadprądowe  

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - ograniczniki przepięć  

Rozłączniki - rozłączniki izolacyjne do rozłączania biegunów po stronie DC  

Rozdzielnia, gdzie znajdować się będą zabezpieczenia obwodów inwertorów, ogranicznik 

przepięć 

 

Możliwość bieżącej obserwacji pracy ładowarek, inwerterów, poziomu naładowania 

magazynów energii 

 

Żywotność akumulatorów nie mniej niż 6000 cykli przy temperaturze 25o C  

Gwarancja producenta: 

1. moduły fotowoltaiczne: minimum 16 lat 

2. uzysk mocy:  

1) 10 lat na min. 90% 

2) 25 lat na min. 80% 

3. przetwornice: minimum 10 lat 

4. pozostałe urządzenia: minimum 5 lat 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
3. W zakresie załącznika nr 6 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

(UWAGA - dotyczy również odpowiedzi na pytanie nr 4), 

 
Skreśla się dotychczasową treść: 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 

wraz z wydzieleniem obwodu elektrycznego w ramach modernizacji szklarni adaptacyjnej oraz 

jej wyposażenia w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z art. 

29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 

1333 z późn. zm.) 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze 

zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej na podstawie wytycznych 

dostępnych na stronie zakładu 

4. Instalacja musi spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: 

1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 47 kWp, lecz nie większej niż 

50 kWp z możliwością przyłączenia do sieci jako prosument 

2) Dostarczone komponenty instalacji muszą być nowe (nie starsze niż 12 miesięcy od 

daty produkcji), nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

3) Instalacja wykonana z modułów monokrystalicznych PERC 

4) Sprawność modułów nie mniej niż 20,4% 

5) Prąd mocy maksymalnej (Imp) paneli PV jest nie mniej niż 9,7 A w warunkach STC 

6) Odporność na trudne warunki pogodowe nie mniejsze niż: 

 obciążenie wiatrem 2400 Pa 

 obciążenie śniegiem 5400 Pa 

7) Inwerter sieciowy (2 szt.) o parametrach:  

 minimalna sprawność euro-η  falownika 98,2 %,  

 moc inwertera dostosowana do mocy instalacji 

8) Będący częścią wydzielonego obwodu system magazynowania energii musi być 

osobnym urządzeniem współpracującym ze zwykłym inwerterem sieciowym. 

9) System magazynowania energii z możliwością podłączenia dwóch niezależnych linii 

prądu przemiennego, które są automatycznie łączone z aktywnym źródłem 

10) Minimalna pojemność magazynu energii o nie mniejszej niż 41 kWh. 

11) Ładowarka akumulatorów oraz falownik musi posiadać możliwość monitorowania 

urządzenia i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za 

pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca 

12) Zabezpieczenie od prądów wstecznych DC - bezpieczniki topikowe 

13) Zabezpieczenie nadprądowe AC - wyłączniki instalacyjne nadprądowe 



 

 

 

 

14) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - ograniczniki przepięć 

15) Rozłączniki - rozłączniki izolacyjne do rozłączania biegunów po stronie DC 

16) Rozdzielnia, gdzie znajdować się będą zabezpieczenia obwodów inwertorów, 

ogranicznik przepięć 

17) Możliwość bieżącej obserwacji pracy ładowarek, inwerterów, poziomu naładowania 

magazynów energii 

18) żywotność akumulatorów nie mniej niż 6000 cykli przy temperaturze 25o C 

19) minimalnej gwarancja producenta na następujące elementy instalacji fotowoltaicznej: 

a) moduły fotowoltaiczne: minimum 16 lat 

b) uzysk mocy:  

b1) 10 lat na min. 90%,  
b2) 25 lat na min. 80%  

c) przetwornice: minimum 15 lat 

d) pozostałe urządzenia: minimum 5 lat 

5. Instalacja ma zostać zamontowana na dachu o powierzchni ok 1300 m2, który podczas 
niedawnego remontu został przystosowany do montażu instalacji fotowoltaicznej (poglądowe 
zdjęcia poniżej) 

 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 
wraz z wydzieleniem obwodu elektrycznego w ramach modernizacji szklarni adaptacyjnej oraz 
jej wyposażenia w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z art. 

29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 

1333 z późn. zm.) 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze 

zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej na podstawie wytycznych 

dostępnych na stronie zakładu 

4. Instalacja musi spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: 

1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 47 kWp, lecz nie większej niż 

50 kWp z możliwością przyłączenia do sieci jako prosument 

2) Dostarczone komponenty instalacji muszą być nowe (nie starsze niż 12 miesięcy od 

daty produkcji), nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

3) Instalacja wykonana z modułów monokrystalicznych PERC 

4) Sprawność modułów nie mniej niż 20,4% 

5) Prąd mocy maksymalnej (Imp) paneli PV jest nie mniej niż 9,7 A w warunkach STC 

6) Odporność na trudne warunki pogodowe nie mniejsze niż: 

 obciążenie wiatrem 2400 Pa 

 obciążenie śniegiem 5400 Pa 

7) Inwerter sieciowy (2 szt.) o parametrach:  

 minimalna sprawność euro-η  falownika 98,2 %,  

 moc inwertera dostosowana do mocy instalacji 



 

 

 

 

 

 

8) Będący częścią wydzielonego obwodu system magazynowania energii musi być 

osobnym urządzeniem współpracującym ze zwykłym inwerterem sieciowym. 

9) System magazynowania energii z możliwością podłączenia dwóch niezależnych linii 

prądu przemiennego, które są automatycznie łączone z aktywnym źródłem 

10) Minimalna pojemność magazynu energii o nie mniejszej niż 41 kWh. 

11) Ładowarka akumulatorów oraz falownik musi posiadać możliwość monitorowania 

urządzenia i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za 

pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca 

12) Zabezpieczenie od prądów wstecznych DC - bezpieczniki topikowe 

13) Zabezpieczenie nadprądowe AC - wyłączniki instalacyjne nadprądowe 

14) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - ograniczniki przepięć 

15) Rozłączniki - rozłączniki izolacyjne do rozłączania biegunów po stronie DC 

16) Rozdzielnia, gdzie znajdować się będą zabezpieczenia obwodów inwertorów, 

ogranicznik przepięć 

17) Możliwość bieżącej obserwacji pracy ładowarek, inwerterów, poziomu naładowania 

magazynów energii 

18) żywotność akumulatorów nie mniej niż 6000 cykli przy temperaturze 25o C 

19) minimalnej gwarancja producenta na następujące elementy instalacji fotowoltaicznej: 

a) moduły fotowoltaiczne: minimum 16 lat 

b) uzysk mocy:  

b1) 10 lat na min. 90%,  
b2) 25 lat na min. 80%  

c) przetwornice: minimum 10 lat 

d) pozostałe urządzenia: minimum 5 lat 

5. Instalacja ma zostać zamontowana na dachu o powierzchni ok 1300 m2, który podczas 
niedawnego remontu został przystosowany do montażu instalacji fotowoltaicznej (poglądowe 
zdjęcia poniżej). Pomieszczenie przeznaczone pod montaż magazynu energii znajduje się w 
tym budynku. Pomieszczenie jest typu „biurowego”, wentylowane, ogrzewane, o standardowej 
temperaturze i wilgotności, może wymagać dodatkowej adaptacji przez Wykonawcę w 
zakresie niezbędnym dla podłączenia i/lub funkcjonowania magazynu energii. 

 
II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w 

następującym zakresie: 

 

1. W zakresie rozdziału XVI ust. 1 SWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.05.2021 r., przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.05.2021 r., przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
 



 

 

 
 
 
 

2. W zakresie rozdziału XVII ust. 1 SWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 
 

 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy EPZ: http://www.soldea.pl/epz/epz/  
 
  nie później niż do dnia 15/04/2021 do godz. 11:00 

  Uwaga: 

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na platformę EPZ, tj. 
datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera 
platformy EPZ. 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy EPZ: http://www.soldea.pl/epz/epz/  
 
  nie później niż do dnia 19/04/2021 do godz. 11:00 

  Uwaga: 

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na platformę EPZ, tj. 
datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera 
platformy EPZ. 
 

3. W zakresie rozdziału XVIII ust. 1 SWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 
 
Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy EPZ: http://www.soldea.pl/epz/epz/ i 
rozpocznie się w dniu 15/04/2021 do godz. 11:30 na komputerze Zamawiającego w 
Warszawie, ul. Prawdziwka 2, w Biurze Zamówień Publicznych, po pobraniu udostępnionych 
przez platformę EPZ plików złożonych przez Wykonawców. 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 
Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy EPZ: http://www.soldea.pl/epz/epz/ i 
rozpocznie się w dniu 19/04/2021 do godz. 11:30 na komputerze Zamawiającego w 
Warszawie, ul. Prawdziwka 2, w Biurze Zamówień Publicznych, po pobraniu udostępnionych 
przez platformę EPZ plików złożonych przez Wykonawców. 
 
Powyższe zmiany SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 

4. W zakresie załącznika nr 7 do SWZ - wzór umowy wprowadza się następujące zmiany: 
 
W §5 ustępy od 6 do 11 numeruje się od 1 do 6 
 

Podpisał 

            Dyrektor 

  (-) Arkadiusz Nowak 
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