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Wszyscy Wykonawcy
WyiaSnienia i modyfikacia tre6ci Specyfikacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia

dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu n
na zadanie pn.: ,,Dostawa i montat odnawialnych fr6del energii w ramach proiektu ,,

odnawialnych fr6del energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec"".

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzgdowym
12 sierpnia 2020 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Dostawy

Publikacji Unii Europejskiej w dniu 7 ia

Unii Europejskiej 2020/S 155-378940 dnia

W zwi4zku z otrzymanymi pytaniami dzialaj4c zgodnie z art. 38 ust. 2 i
2004 r. - Prawo zam6wiefl publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 201,9 r. poz.

tj, Gmina I(olbuszowa, ul. Obroric6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa,
z wyjaSnieniami oraz modyfikuje treSi SIWZ:

ust. 4 ustawy z dnia 29
L843 z p62n, zm.),
przekazuje treit, zapyta

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie i2 w przypadku gdy falownik nie posiada wySwietlacza wbu
w falownik Zamawiaj4cy uzna za wystarczaj4ce, i2 Wykonawca zastosowuje zewnqtrzne te

Odpowiedf 1: Zamawiajqcy dopuszcza takie rozwi4zanie.

Pytanie 2t Zamawiajqcy w PFU zapisal, i2 falownik powinien pracowad w zakresie 9Oo/o - \7 mocy
nominalnej zamontowanych modui6w dla falownik6w min, 2000W dla instalacji 1-fazowej i min.
dla instalacji 3-fazowej. Z obliczen wynika i2 dla instalacji 3-fazowych mo2emy nie mniej mod ni?

zintegrowane z falownikiem, pokazujqce podstawowe parametry pracy instalacji, tj. aktualnq produ
dziennE i calkowitq wyprodukowanq energiq oraz blqdy pracy instalacji.

2700W a nie wiqcej niZ 3540W. Prosimy Zamawia)qcego o uszczeg6lowieni czy fakrycznie dla L2

o mocy 2,3BkW wymaga6 bqdzie zastosowania falownika 3-fazowego?

Odpowiedf 2t ZamawiajAcy rezygnuje z wymogu zastosowania dla 1,2 instalacji fotowoltaicznych
2,38 kW falownik6w 3-fazowych. Zamawiajqcy dopuszcza dla tych instalacji falowniki 1,-fazowe.

Pytanie 3: Prosimy o informacjq, czy wyl1cznik r62nicowoprEdowy ma byi w klasie A - jeZeti
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Projekt pn. ,,R0zw6j odnawialnychirodel energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec" reali
jest w ramach dzialania 3.1 Rozw6j OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj
Podkarpackiego na lata 201,4-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer RPPI(.O3.01
005+/17 -00 z dnia 1-3.1-2.2019 r.

t tak



Odpowiedi 3: Zamawiajqcy inforuruje, 2e przedmiot zam6wienia obejmuje miqdzy innymi

zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych ptzez Wykonawcq, jak 16wnieZ jej montaZ rgodny

z obowiqzujqcymi przepisami. W zwiEzku z tym prawidlowy dob6r zabezpieczen dla irutalacji
fotowoltaicznych le2y po stronie Wykonawcy. Ponadto prosimy siq o zapoznanie z Rozdziale:r III -

Szczeg6lowym 0pisie Przedmiotu Zam6wienia.

Pytanie 4: Prosimy o informacjg , czy pr4d wylqczeniowy wyiqcznil< r62nicowoprqdowy ma wynosii t 00mA

- je2eli jest tak potrzeb?

Odpowiedf 4; Zamawiaj4cy informuje, 2e przedmiot zam6wienia obejmuje miqdzy innymi
zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych przez Wykonawcq, jak r6wnie2 jej montaZ lgodny
z obowi4zuj4cymi przepisami. W zwiqzku z Wm prawidlowy dob6r zabezpieczert dla irutalacji
fotowoltaicznych leLy po stronie Wykonawcy. Ponadto prosimy siq o zapoznanie z Rozdzialen III -

Szczeg6lowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia.

Pytanie 5r Proszq o informacjq, czy Zamawiajqcy zaakceptuje wylqcznik r62nicowo pr4dowy o prqdzie
udarowym 6kA - je2eli jest tal( potrzeb?

Odpowiedi 5: Jak odpowied?na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 6; Proszq o informacjq, czy Zamawiaj4cy zaal<ceptuje wylqcznik r62nicowo prqdowy o prqdzie
udarowym 1OkA - jeZeli jest tak potrzeb?

Odpowiedi 6: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 7: Proszg o informacjq, czy Zamawiajqcy wymaga, aby wyl4cznik nadprqdowy byl w klasie
charakterystyki B czy C?

Odpowiedi 7; Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie B: Proszq o informacjq, czy Zamawial4cy zaakceptuje wylEcznik nadpr4dowy o prqdzie uda'owym
6kA?

Odpowiedf B: Jak odpowied2 na pytanie nr 3 i 4,

Pytanie 9: Proszq o informacjq, czy Zamawiaj4cy zaakceptuje wylEcznik nadprqdowy o prEdzie uda-owym
10kA?

Odpowiedf 9: |ak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 10r Prosimy o informacjg po czyjej stronie jest wykonanie/modernizacja instalacji odgronmwych
na obiektach mieszkalnych?

OdpowiedZ 10: Zamawiaj4cy nie wymaga wykonania instalacji odgromowych dla in;talacji
fotowoltaicznych. JeSli na obiekcie wystqpuje instalacja odgromowa to nale2y do niej w!4czy( insalacjq
lotowoltaicznq. Wszelkie czynnoSci zwiEzane z ewentualnq rnodernizacjE istnieiECej instalacji odgrorowej
w celu jej dostosowania, tj. umo2liwienia wpiqcia instalacji fotowoltaicznej le2q po stronie wlaiciciela
budynku.

Pytanie 11: Prosimy ZamawiajEcego o potwierdzenie, i2 wykonanie instalacji odgromowej leLy po rtronie
WlaSciciela obiektu?

Odpowiedi 11: Jak odpowiedZ nr 10.



Pytanie 12; Prosimy o informacjq czy zamawial4cy wyrazi na zastosowanie ochronnik6w przepiqc owych
typu T2 p0 stronie stalo prqdowej o wartoSci In [B/20) ps - 15 kA na biegun?

Odpowiedf 12: lak odpowied2 na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 13: Prosimy o inforrnacjg czy zamawiajqcy wyrazi na zastosowanie ochronnik6w przepiqc owych
typu T2 po stronie stalo prqdowej o wartoSci ltotal (B 120) prs - 30 kA?

Odpowiedf 13: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 14: Prosimy o informacjq czy Zamawiaj4cy wymaga zastosowania na wszystkich inst;uacjach
ochronnik6w przepiqi T 1 +T 2?

Odpowiedf L4: lak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 15: Czy w przypadku zastosowania ochronnik6w przepiqciowych SPD typu T1+T2 Zamawiajqcy
dopuSci ochronnik po stronie stalo prqdowej o warto6ci Iimp [10/350) ps - SkA na biegun?

Odpowiedf 15: |ak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie l6t Czy w przypadku zastosowania ochronnik6w przepiqciowych SPD typu T1,+TZ Zamawiaj4cy
dopuSci ochronnil< po stronie stalo prqdowej o wartoSci Itotal (10/350) ps - 10 kA?

Odpowiedf 16: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 17: Prosimy o informacjq czy zamawia)qcy wyrazi na zastosowanie ochronnik6w przepiqc owych
typn T2 po stronie zmienno prqdowej o warto6ci ln (B/20) ps - 15 kA na biegun?

Odpowiedf L7:Jakodpowied2 na pytanie nr 3 i4.

Pytanie 1B: Prosimy o informacjq czy zamawia)4cy wyrazi na zastosowanie ochronnik6w przepiqc:owych
typu T2 po stronie zmienno prqdowej o wartoSci Itotal (B/20) ps - 30 kA dla instalacji 1- fazowel?

OdpowiedZ 18: fak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 19: Prosimy o informacjq czy zamawia)4cy wyrazi na zastosowanie ochronnik6w przepiqcbwych
typu T2 po stronie zmienno prqdowej o warto5ci Itotal [B/20J prs - 60 kA dla instalacji 3 - fazowej?

Odpowiedf 19: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 2O: Czy w przypadku zastosowania ochronnik6w przepiqciowych SPD typu TL+T2 Zamawiaj4cy
dopuSci ochronnik po stronie zmienno prqdowej o wartoSci Iimp (10/350) ps - 5kA na biegun?

Odpowiedf 20: fak odpowied2 na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 21: Czy w przypadku zastosowania ochronnik6w przepiqciowych SPD typu T1+T2 Zamatriajqcy
dopuSci ochronnik po stronie zmienno prqdowej o wartoSci Itotal (10/350) ps - 10 kA dla instalaji 1 -
fazowej?

Odpowied2 2l: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 22t Czy w przypadku zastosowania ochronnik6w przepiqciowych SPD typu T1+T2 Zamawiajqcy
dopuSci ochronnik po stronie zmienno prqdowej o wartoSci Itotal [10/350) ps - 40 kA dla instalacji 3 -
fazowej?



Odpowiedf 22:lak odpowiedZ na pytanie nr 3 i4.

Pytanie 23; Proszq Zamawiajqcego o informacjq po czyjej stronie le|y dostarczenie uslugi
z sieciq Internet na obiektach mieszkalnych takiej uslugi?

Odpowiedf 23: Dostawa internetu oraz zapewnienie jego funkcjonowania na obiekcie p
trwaloSci projektu le2y po stronie wla6ciciela obiektu, jednak pol4czenie z sieci4 intern
prawidlowe sl<onfigurowanie urzqdzeri dla zapewnienia monitoringu pracy instalacji na danyrn
le2y po stronie Wykonawcy.

Pytanie 24: Prosimy ZamawiajEcego o potwierdzenie, i2 w przypadku braku mo2liwoSci pol
zzewnqtrza sieciq Internet u Beneficjenta Wykonawca wykona podstawowa I<onfiguracjq sieciq fa
Sama wewngtrzna konfiguracja sieciowa na obiekcie leZy w gestii wlaSciciela obiel<tu?

Odpowiedf 24:JakodpowiedZ na pytanie nr 23.

Pytanie 25; Prosimy Zamawiajqcego o potwierdzenie, i2 po stronie Wykonawcy le2y kon
polqczenia monitoringu instalacji fotowoltaicznej z istniej4c4 infrastrukturq sieci na obiekcie mi
W przypadku braku takiej infrastruktury jej wykonanie leZy po stronie Wykonawcy?

Odpowiedf 2* ZamawiajEcy potwierdza, 2e zapewnienie
konfiguracjq le2y po stronie Wykonawcy, jednak dostawa i
wtaSciciela budynku.

monitoringu instalacji poprzez jej
utrzymanie sieci internetowej le2y po

Pytanie 26: ProszqZamawiaj4cego o informacjq w jaki spos6b ma byi rozwi4zanakwestia przesylu
z monitoringu zamontowanych instalacji. Prosimy o sprecyzowanie konkretnej topologii, czy
w kwestii wykonawcy i zostanie ustalona osobna na ka2dym obiekcie z nieuwzglqdnieniem
technicznych danego obiektu?

Odpowiedf 26t Zamawiajqcy potwierdza, 2e zapewnienie przesylu danych z instalacji le|y po
Wykonawcy. WlaSciciel obiektu ma zapewnii dostqp do sieci internet, natomiast to Wykon
obowiqzek na wlasny koszt wykonai podlqczenia oraz zapewnii odpowiedni monitoring.

Pytanie 27t Prosimy Zamawiaj4cego o informacjq czy zezwala on prowadzenie przewod6w
i zasilajqcych w poszczegilnych obiektach mieszkaric6w w rurkach elektroinstalacyjnych RL,

Odpowiedf 27: Zamawiaj4cv przypomina, 2e przedmiot zam6wienia obejmuje miqdzy
zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych przez Wykonawcq, jak r6wnie2 jej monta2
z obowiEzuj4cymi przepisami. W zwi4zkl z tym dob6r wlaScivrrych rozwi4zanle|y po stronie Wy

Pytanie 2B: Prosimy o informacjq czy Zamawiaczy dopu6ci zastosowanie Srodk6w chemiczny zmi
rezystancje gruntu w przypadku braku mo2liwoSci wbicia uziomu lub slabej rezystywnoSci gruntu?

Odpowied2 28: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

Pytanie 29: Prosimy o informacje czy Zamawiajqcy wymaga zastosowania naklejek z nazw4
zadaniaT Je2eli tak to jaka ma byi forma i na czym ma byi wykonana taka naklejka?

Odpowiedf 29:ZamawiajEcy nie wymaga, aby Wykonawca oznakowal instalacje zgodnie zzasad
Oznakowani e trz4dzefi iest po stronie Zamawiajqcego.

Pytanie 30: Prosimy Zamawiaj4cego o informacjq czy w przypadku nieuzasadnionego wezwania
do awarii nie podlegajqcego zakresowi Zam6wienia koszty takiego przyjazdu pokryje Beneficjent?
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Odpowiedf 30: Zamawiaj4cy potwierdza.

Pytanie 31: Prosimy Zamawiajqcego o informacje, i2 w przypadku rezygnacji kt6regoS z BenefiQent6w
zzalEczonej listy obiekt6w posiada odpowiedniq listq os6b rezerwowych na ich miejsce?

Odpowiedf 31: ZamawiajEcy na dzien ogloszenia przetargu dysponuje listq benefident6w
zakwalifikowanych do udzialu w projekcie oraz rezerwowq uczestnik6w projektu. W chwili obecnej nie ma
zawartych um6w pomiqdzy mieszkaricami, a Gminq, umowy te zostanA podpisane po zawarciu rmowy
z Wykonawcq.
Zakres rzeczowy objqty przetargiem zostal opracowany na podstawie deklaracji i dokonanycY przez
mieszkaricdw wplatzaliczel<. Ponadto trwa nab6r uzupelniajqcy mieszkaric6w na listq rezerwow4.Liczba
instalacji bqdzie sig zmieniala w zale2noSci od iloSci rezygnacji z udzialu w projekcie oraz nowych zSloszert
uczestnik6w. Ewentualne zmiany zostaly uwzglqdnione w zapisach Rozdzialu I - Instrulcji dla
Wykonawc6w oraz Rozdzialu IV - Istotnych postanowiefl umowy. W przypadku wystqpienia obiektl wnych
czynnik6w uniemoZliwiaj4cych realizacjg, kt6rejkolwiek instalacji Zamawiaj4cy podejmie stcsowne
dzialania w celu pozyskania nowych beneficjent6w.

Pytanie 32: Prosimy o potwierdzenie, i2 Zamawiajqcy wyraia zgodq na wpiqcie siq instalacji fotowol :aiczne
w gniazdko silowe lub bezpoSrednio w puszkq przyl4czeniowq najbliZej zlokalizowan4 miejsca nuntaZu
falownika?

Odpowiedf 32: Zamawiaj4cy wyrala zgodq, o ile istnieje techniczna mo2liwoSi wykonania takiego
podlqczenia, a stan techniczny instalacji orazzabezpieczenia istniejqcej instalacji na to pozwalajq.

Pytanie 33: Czy Zamawiajqcy wymaga aby, falownik byl zamontowany na obiekcie mieszkalnym , cz-1 moie
byi zamontowany na zewn4trz pod warunkiem zgody WlaSciciela obiektu.

OdpowiedZ 33: Zamawiajqcy wyraLa zgodq na monta2 falownika zar6wno wewnEtrz, jak i na ze'yn1trz
obiektu. Urzqdzenie mo2e byi montowane na zewnEtrz pod warunkiem, 2e producent urzqCzenia
umo2liwia jego monta2 zewnqtrzny, czyli stosuje w urz4dzeniach odpowiednie zabezpieczenia przed
wplywem czynnik6w atmosferycznych jak r6wnie2 zapewnia jego bezpieczeristwo dla zdrowia ludzi.
Ponadto monta2 zewnetrzny jest mo2liwy jedynie w przypadku wyra2enia zgody wtaSciciela obiektr.

Pytanie 34: Prosimy o potwierdzenie 2e Zamawia)4cy ma potwierdzone dla przynajmniej 90% in:talacji
z przygotowanej listy monta?y zgody od Benelicjent6w/WlaScicieli obiekt6w na monta2 inrtalacji
fbtowoltaicznych/solarnych.

Odpowiedf 34: Zamawiaj4cy nie potwierdza. Jak odpowiedZ na pytanie nr 31.

Pytanie 3* Czy Zamawiaj4cv przewiduje mo2liwoSi przedlu2enia terminu w przypadku probien6w ze
znalezieniem wymaganej liczby dodatkowych os6b na etapie realizacji zm6wienia?

Odpowiedf 35: Zamawiajqcy nie przewiduje takiej zmiany umowy. ZamawiajEcy dysponule list4
beneficjent6w zakwalifikowanych do udzialu w projekcie oraz listq rezerwowA uczestnik6w pr,rjektu.
Umowy z mieszkaricami zostanq podpisane po zawarciu umowy z Wykonawcq.

Pytanie 36: Prosimy o informacjq po czyjej stronie le2y uzyskanie zgody kominiarskiej na wykorzystanie
szachtu wentylacyjnego na obiekcie objQtymi zam6wieniem?

OdpowiedZ 36r Uzyskanie opinii kominiarskiej lub innego r6wnowa2nego dokumentu le2y po stronie
Wykonawcy.



Pytanie 37: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy nie wymaga wskazania nazwy lirmy podwykonawcy
w Formularzu ofertowym (podwykonawca nie jest podmiotem na zasobach, kt6rych Wykonawca polega),
je2eli na etapie skladania ofert nie jest znany podwykonawca.

OdpowiedZ 37 : Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie 38: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy nie wymaga zlo|enia dokumentr JEDZ
podwykonawcy [podwykonawca nie jest podmiotem na zasobach, kt6rych Wykonawca polega).

Odpowiedf 38: Zamawial'4cy potwierdza,i2 w takim wypadku nie wymaga zloieniaIEDZ.

Pytanie 39: Prosimy o potwierdzenie,2e Zamawia)qcy nie wymaga od podwykonawcy (podwykonawca nie
jest podmiotem na zasobach, kt6rych Wykonawca polega) zlo|enia dokument6w w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy zudzialu w postQpowaniu (tj. informacji z KRK, zalwiadczertaZlls,
US, itp.).

Odpowiedf 39:Zamawiajqcy potwierdza,i2 w takim wypadku nie wymaga zloilenia dokument6w.

Pytanie 40: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawial4cy zezwala by Wykonawcy wypelnili w czgsci W IEDZ
sekcjg a [tj. Og6lne oSwiadczenie dot. wszystkich kryteri6w kwalifikacji) bez koniecznoSci wype:niania
pozostalych sekcji A-D.

OdpowiedZ 40:Zamawiajqcy nie potwierdza, JEDZnale?y wypelnii zgodnie z zapisami pkt 8.2.3 Ro:dzialu
I SIWZ.

Pytanie 4L: Zgodnie z Tab.3 dotyczEcq wymagari dla falownik6w Zamawiajqcy wymaga mocy minlnalnej
falownika tr6jfazowego 3 kW do instalacji o mocy 2,38 kW. Instalacja o takiej mocy jest zbyt n:ala do
wymaganego falownika. Prosimy o dopuszczenie wykorzystania falownik6w trojfazowych o mocact rzqdu
2kw-2,5kw.

Odpowiedf 41Jakodpowied2 na pytanie nr 2.

Pytanie 42: Prosimy o dopuszczenie falownik6w tr6jfazowych, kt6rych zakres napiqi MPPT wynod L60 -

8s0 [v].

Odpowiedf 42t ZamawiajEcy dopuszcza.

Pytanie 43: Prosimy o dopuszczenie falownik6w jednofazowych, kt6rych napiqcie startu wynosi 90 V.

Odpowiedf 432 Zamawiaiqcy nie dopuszcza.

Pytanie 44: Prosimy o dopuszczenie falownik6w jednofazowych, kt6rych zakres napiq6 MPPT wync si 50 -

soo M.

Odpowiedf 44: Zamawiajqcy zgodnie z 0PZ dopuszcza takie rozwiqzanie.

Pytanie 45t Czy Zamawiaj4cy dopuSci uZycie RCD z charakterystykq typy A 30mA?

Odpowiedf 45: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 46: Czy Zamawiaj4cy dopuSci tZycie RCD z charakterystykq typu A 100mA?

Odpowiedf 46: fak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4,



Pytanie 47t Czy zamawiajEcy dopu6ci uLycie RCD z charakterystykA rypy A 30mA ze znam onowE
zdolnoSciq zwarciow4 10kA?

Odpowiedf 47;lak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 48: Czy Zamawiajqcy dopuSci uZycie RCD z charakterystyka typy A 100mA ze znam onowE
zdolnoSciq zwarciowq 10kA?

OdpowiedZ 48: fak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 49: Zwracamy siq z pro6bq o podanie typu, charakterystyki oraz zdolnoSci zwarciowej wylicznika
r62nicowo prEdowego

OdpowiedZ 49:Jak odpowied2 na pytanie nr 3 i4.

Pytanie 50: Czy Zamawiaj4cy dopu6ci u2ycie ochronnik6w przepiqi AC B+C ze zdolnoSci Ezwarciotr,4 6kA?

Odpowiedf 50: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 51: Zwracamy siq z proSbq o podanie minimalnych parametr6w ochronnik6w przepiqi AC

Odpowiedi 51: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie SZtZwracamy siq z proSbq o podanie minimalnych parametr6w ochronnik6w przepiqt DC, lndanie
prqdu wyladowczego oraz prqdu udarowego.

Odpowiedf 52: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 53: Prosimy o podanie znamionowej zdolnoSci zwarciowej ochronnil<6w DC

OdpowiedZ 53; Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 54; Czy Zamawiaj4cy dopuSci u2ycie ochronnik6w przepiqi DC bez uiycia rozlqcrnik6w
z wktadkami gPV?

Odpowiedi 54: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 55: Czy Zamawiaj4cy dopuSci uZycie rur karbowanych do prowadzenia przewod6w DC?

Odpowiedi 55: Jak odpowiedZ na pytanie 27.

Pytanie 56t Czy Zamawiaj4cy wymaga uZycie sztywnych rurek do prowadzenia przewod6w DC?

Odpowied2 56: f ak odpowiedZ na pytanie 27.

Pytanie 57 t Czy Zamawiaj4cy wymaga u2ycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodaw DC?

Odpowiedf 57: Jak odpowiedZ napytanie 27.

Pytanie 5B: Prosimy o podanie minimalnej gruboSci ramy modul6w pV

Odpowiedi 58; ZamawiajEcy w Rozdziale III - Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia rmkazal
minimalne wymagania dla modul6w.



Pytanie 59: Czy Zamawiaj4cy dopuSci u2ycie przewod6w DC 4mm2 ?

Odpowiedf 59: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 60t Czy Zamawiajqcy dopuSci zastosowanie ochronnik6w przepiqi AC typ II ?

Odpowiedi 60: .f ak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 6lt Zwracam siq z uprzejmq proSba do Zarnawiajqcego o udzielenie inforrnacji dotyczqcej pokryi
dachowych dla wszystkich instalacjifotowoltaicznych, kt6rych monta2 zamawiajEcy przewiduje na dachach
budynk6w jednorodzinnych, gospodarczych, orazu?ytecznoSci publicznej. Informacja ta jest koniecuna dla
wyceny konstrukcji monta2owej kt6ra jest jednym z element6w kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedf 6L: ZamawiajEcy na chwilq obecnq nie dysponuje wiedzq co do rodzaju pokry6 dachor,r ych na
obiektach, na kt6rych przewidziano monta2 instalacji OZE. PonadtoZamawia)4cy przypomina,2eprz:dmiot
zam6wienia obejmuje miqdzy innymi zaprojektowanie instalac ji przez Wykonawcg, jak r6wnie2 jej nonta2
zgodny z obowiqzujqcymi przepisami. W zwiqzku z tym ol<re6lenie rodzaj6w pokryi dactowych
Wykonawca dokona po odbytej wizji w terenie.

Pytanie 6Zt Czy Zamawiaj4cy dopuSci u2ycie ochronnik6w przepiqi AC B+C ze zdolnoSciq zwarciora;1 6kA?

Odpowiedf 62t lak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 63: czy zamawiajqcy dopusci uZycie ochronnikdw przepiqi AC B+c Imax- 50kA?

Odpowiedf 63: ]ak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 64: Czy Zamawiaj4cy dopuSci u2ycie ochronnik6w przepiqi DC B+C z prqdem udarowym na jeden
biegun 10/350 Iimp 6kA ?

OdpowiedZ 64:lak odpowied2 na pytanie nr 3 i4.

Pytanie 65t Czy Zamawiaj4cy dopuSci u2ycie ochronnik6w przepig6 DC B+C z prqdem udarowym na jeden
biegun 10/350limp 10 kA ?

Odpowiedf 65: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4,

Pytanie 66: Czy Zamawiai4cy dopuSci u2ycie ochronnik6w przepiqi DC B+C z prqdem wyladowczym na
jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odpowiedf 66: Jak odpowiedf na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 67t Czy Zamawiajqcy dopuSci u2ycie ochronnik6w przepigi AC B+C z prqdem udarowym n; jeden
biegun 10/350 Iimp 6kA?

Odpowiedf 67:JakodpowiedZ na pytanie nr 3 i4.

Pytanie 68: Czy Zamawiaj4cy dopuSci uLycie ochronnik6w przepiqi AC B+C z pr4dem wyladowc4rm na
jeden biegun B/20lmax 50 kA?

Odpowiedf 68: fak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.



Pytanie 69; Czy Zamawiaj4cy dopLrSci uZycie ochronnik6w przepiqi DC B+C z znamionowym g,rEdem

wyladowczym 10/350 I Ibiegrnniejszym niZ 12,5kA

Odpowiedf 69: Jak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 7Ot Czy Zamawiaj4cy dopuSci u2ycie ochronnik6w przepiqi AC B+C z parametrem najwiqkszego
pr4du wyladowczego lub prqdu udarowego 50kA?

Odpowiedf 70r lak odpowiedZ na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 7L Czy Zamawiaj4cy przewiduje roboty dodatkowe dotyczqce poprawienia wadliwej irutalacji
mieszkaf c6w?

Odpowiedf 71.: Dostosowanie istniejqcej instalacji wadliwej na obiekcie le2y po stronie wla..;ciciela
budynku, instalacja fotowoltaiczna ma by6 wykonana izabezpieczona w spos6b zgodny z przepisani.

Pytanie 72: Czy Zamawiaj4cy bqdzie wymagal od Wykonawcy oSwiadczenia producenta inwerte'6w 2e

w urzqdzeniu nie bqdE wystqpowaly uszkodzenia na prEdy stale?

Odpowiedf 7L Zamawiaj4cy w Rozdziale III - Szczeg6lowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia rrskazal
minimalne wymagania dla falownik6w.

Pytanie 73: Czy, je6li, dokumentacja przetargowa nie okre6la szczeg6lowych parametr6w ochronnilcow AC,
ochronnik6w DC, wylqcznik6w r62nicowo pr4dowych, Zamawia)4cy bqdzie polegal na'rriedzy
i doSwiadczeniu Wykonawcy?

Odpowied2 73:Jak odpowied2 na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 74:, Czy potwierdza Zamawiaj4cy,2e dostqp do Internetu dotyczqcy komunil<acji i wizullizacji
zapewnia mieszl<aniec/ u2ytkownik?

Odpowiedf 7 4t Zamawiaj qcy potwierdza.

Pytanie 75: Czy ZamawiajEcy dopuszcza moduly monokrystaliczne spelniaj4ce wymogi projektu i SWZ?

Odpowiedf 75: Jak odpowiedZ na pytanie nr 58.

Pytanie 76: Czy Zamawiaj4cy dopuszcza moduly fotowoltaiczne o obciq2alnoSci mechanicznej na Sr ieg do
5400 Pa otaz \a wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiqzuj4cymi normami?

Odpowiedf 76tlak odpowiedZ na pytanie nr 58.

Pytanie 77: Prosimy o potwierdzenie, 2e w razie koniecznoSci wykonania instalacji odgromowe koszt
wykonania le2y po stronie Beneficjenta.

Odpowiedi 77: lak odpowiedZ na pytanie nr 10.

Pytanie 78: Co w przypadku, gdy istniejqca ju2 instalacja odgromowa bqdzie kolidowai z mortaiem
modul6w fotowoltaicznych? Po czyjej w6wczas stronie leLy ewentualna przebudowa in: talacji
odgromowej?

OdpowiedZ 78; Ewentualna przebudowa istniejqcej instalacji odgromowej leiLy po stronie wtasciciela
obiektu.



Pytanie 79: Prosimy o podanie liczby budynk6w posiadaj4cych instalacjq odgromowq oraz wslezanie,
gdzie wymagana jest jej przebudowa.

OdpowiedZ 79: Zamawiajqcy na chwilq obecnq nie dysponuje takE wiedz4. Ponadto Zamawiajqcy
przypomina, 2e przedmiot zamtiwienia obejmuje miqdzy innymi zaprojektowanie instalacji przez
Wykonawcq jak r6wnie2 jej monta2 zgodny z obowiqzujqcymi przepisami. W zwiEzku z tym okreSleni = rob6t
niezbqdnych do wykonania Wykonawca dokonai powinien po odbytej wizji w terenie.

Pytanie BU Czy Zamawiaj4cy dopuszcza moduly o wymiarach 1.640x992mm+- oraz gruboSci ram <i 35+-
5 mm?

Odpowiedf B0: Jak odpowiedZ na pytanie nr 58.

Pytanie BL Czy Zamawiaj4cy wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w l<a2dej

lokalizacji czy wylEcznie tam, gdzie istniej e l4cze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie I osiada
iqcza internetowego po czyjej stronie leLy zapewnienie dostqpu do sieci?

Odpowiedi B1: Dostgp do sieci internetowej zapewnia wlaSciciel obiektu.

Pytanie BZz Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowanq mo2]iwoSi monitorowania i gromadzenia
informacji dotyczqcych pracy instalacji wymagan4 przez zamawiajqcego konieczne jest zastos,)wanie
dodatkowego modulu LAN opartego o technologiq TII{?

Odpowiedf 82: Jak odpowiedZ na pytanie nr 72.

Pytanie 83: Kto bqdzie ponosil koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie t-wania
okresu gwarancji? W szczeg6lnoSci w przypadku wystqpienia awarii z winy u2ytkownika I nie
przestrzegania warunk6w eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadzialania sily wyLszej np. udt rzenia
pioruna, przepiqcia instalacj i, wyladowaf elektrycznych.

OdpowiedZ 83: Jak odpowiedZ na pytanie nr 30.

Pytanie B4t Czy Zamawiaj4cy potwierdza u2ycie optymalizatordw mocy dla instalacji fotowoltaiczn zch?

Odpowiedf 84; Zamawiajqcy nie potwierdza,

Pytanie 85: W Swietle obowiqzuj4cych przepis6w kto wysyla zawiadomienie do Paf,stwowej Stra?y
Po2arnej - proszQ o potwierdzenie, 2e zawiadamia Zamawiaj4cy.

Odpowiedf B5: Prosin-ry Wykonawc6w o zapoznanie siq z obowiqzujqcymi przepisami p.po2. dla inr talacji
fotowoltaicznych. Przypominarny, 2e w zakresie instalacji fotowoltaicznych s4 instalacje o mocy 2,3kW,2,70
kW i 3,40 kW. Ponadto w zakresie Wykonawcy jest realizacja instalacji zgodnie z aktualnie obowiqzu qcymi
przepisami Prawa Budowalnego i odpowiednich przepis 6w p.poL.

Pytanie 86: Kto pokrywa koszt polqczenia miqdzy falownikiem a rozdzielniq gl6wnq w sytua(ji gdy
falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia gl6wna jest w budynku
mieszkalnym - trzeba wykopai i uloLy(. przew6d ziemny w rurze arot wraz z przewodem uziemiijqcym
[bednarka) pomiqdzy budynkami na glqbokoSi 5Ocm ? Proszq o przedstawienie wszystkich takich
lokalizacji.

Odpowiedf 86: Wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej orazjej wi4czaria do
istniejqcej instalacji elektrycznej w budynl<u ponosi Wykonawca. Niezbqdny zakres rob6t do wyk,)nania
ol<reSla sam wykonawca na podstawie wizji na obiekcie.



Pytanie 87: Prosimy o informacjq czy Zamawiajqcy wymaga, aby moduly posiadaly certyfikat riejsca
produkcji na terenie Unii Europejskiej ?

Odpowiedf 87 t ZamawiajEcy nie p otwierdza.

Pytanie 88: Zamawiaj4cy wymaga skierowania do realizacji zam6wienia nastqpujqcych os6b:
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Pragniemy zalwaLyt.,2e sE to osoby odpowiedzialne za kierowanie,
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Natonriast w wykazie os6b, stanowi4cymzal. nr 7 do SIWZ, widniejq nastqpujqce rubryki do wypelr-ienia:
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Prosimy o usuniQcie kolumny dot. Osoby, kt6ra bqdzie wyl(onywai dol<umentacjg technicznA po'tiewaz
zgodnie z zapisami w SIWZ tal<a sobq nie jest wymagana (Zamawiaj4cy wymaga os6b do kier,rwania
robotamiJ.

Zal. nr 7 niezaleLnie od tego, kt6rej czqSci zam6wienia dotyczy,zawiera informacje o kotlach gazo\^ ych co
nie jest zakresem zam6wienia publicznego.

Zal. nr 7 niezalelnie od czqSci zatn6wienia zawiera informacje o osobie kierujqcej robotami sanitarnymi.
Prosimy o modyfikacjq.

Prosimy o usuniQcie rubryki dot. Nazwa inwestycji i Inwestora (lub miejsca montaZu), na kt6rych osoba
pelnila funkcjq osoby kieruj4cej (lub nadzorujqcej], zgodnie z dokumentem SIWZ wykaz nazwy in\ estycji
ani liczba inwestycji nie jest wymagana ani punktowana.

Prosimy o modyfikacjq rubryl<i dot. doSwiadczenia, tak by Wykonawca m6gl wpisai jedynie og6lnq liczbq
lat doSwiadczenia (od uzyskania uprawnief).

Odpowiedi BB: Zamawiajqcy modyfikuje tresi zal4cznik6w nr 7 do SIWZ (dla wszystkich czqsci) kt6re
stanowiA odpowiednio zal4cznil<i do niniejszego pisma.

Pytanie 89: Zamawiajqcy wymaga dla czq6ci 1 zam6wienia:

L2
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Prosimy o informacjq w jakim zakresie powy?sza osoba powinna miei uprawnienia. Czy ma to byi osoba
posiadajqca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci konstrukcyjno-budo vlanej?

Odpowiedi 89/ Modyfikacia 1: ZamawiajEcy modyfikuje treSi Rozdzialu I - Instrukcji dla Wykoruwc6w,

Pytanie 90: Prosimy o potwierdzenie,2e przedstawienia kart technicznych i certyfikat6w gt(wnych
urz4dzen wchodzqcych w sklad system6w bqdzie wymagane na uzupelnienie dokument6w.

Odpowiedf 90: Zgodnie zzapisem punktu 8.31. Rozdziaiu I - Instrul<cji dla Wykonawc6w.

Pytanie 91: Prosimy o potwierdzenie,2e obiekty nie sa zabytkami ani nie le24 pod ochron4 konserwdorskq.

Odpowiedf 91.: Zamawiajqcy nie potwierdza. Na chwilq obecnq Zaden z obiekt6w, na kt6rych ma by6
realizowane zam6wienia nie jest wpisany do rejestru zabytk6w, jednak2e na podstawowej li6cie
Beneficjent6w sq 2 obiekty bqdqce pod ochronq konserwatorskE.
Ilo6i obiekt6w objqtych ochronq konserwatorskq lub bqdqcych zabytkami moZe ulec zmianie w prz) padku
rezygnacji lub braku mo2liwoSci realizacji instalacji u Beneficjent6w aktualnie znajdujqcych siq ne liscie
uczestnik6w projektu i pojawienia siq nowych uczestnik6w w trwajEcym naborze uzupeinirjqcym
wniosk6w,

Pytanie 9L Czy ZamawiajEcy akceptuje fakt obciq2enia kosztami niezasadnego wezwania s:rwisu
w sytuacji, w kt6rej zgloszenie serwisowe nie obejmowalo element6w instalacji zamontowanej przez
Wykonawcq? Wykonawcy niejednokrotnie spotykajq siq z sytuacjq, w kt6rej wezwania serwisorye nie
obejmujq uszkodzefi zwiqzanych z wykonywan4 instalacjq, a zgloszeniu podlegajq wady in:talacji
nieobjqtych zam6wieniem, nale2qcych do beneficjenta. Zwracamy siq z proSbq o uwzglqdnienie we vzorze
umowy zapisu o moZliwoSci obciqZenia Zamawiajqcego odpowiedzialnoSci4 za niezasadne wyktnanie
serwisu w przypadku zgloszcnia wady niewykonanej przez wykonawcq instalacji.

InoSci pkt 6.2.3.2. w nastqpujqcy spos6b:
Przed modyfikaciq Po modyfikacii
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkL6.2.3.2
a) dla zadania nr 1:

- jednq osobq, kt6ra bqdzie kierowala robotami
elektrycznymi posiadaj Ecq :

uprawnienia do kierowania robotami
w zakresie instalacji i urz4dzen elel<trycznych
i elektroenergetycznych - minimum
w ograniczonym zakresie flub inne
r6wnowazne uprawnienia umo2liwiajqce
pelnienie tej funkcji na przedmiotowej
inwestycji)

- jedn4 osob4, kt6ra bqdzie kierowala robotami
o96lnobudowlanymi posiadajqcq:

uprawnienia do kierowania robotami
w specjalnoSci budowalnej - minimum
w ograniczonym zakresie flub inne
r6wnowaZne uprawnienia umo2liwiajqce
pelnienie tej funkcji na przedmiotowej
inwestycjiJ

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt.6.2.3.2
a) dla zadania nr 1:

- jednq osobq, kt6ra bqdzie kierowala rcbotami
elektrycznymi posiadaj qcq:

uprawnienia do kierowania rcbotami
w zakresie instalacji i urz4dzert elektrl cznych
i elektroenergetycznych - mhimum
w ograniczonym zal<resie (lub inne
r6wnowa2ne uprawnienia umo2li'viajqce
pelnienie tej funkcji na przedm otowej
inwestycjil

- jedn4 osobq, kt6ra bqdzie kierowata rctotami
o96lnobudowlanymi posiadajqc4:
uprawnienia do kierowania rorotami
w specjalnoSci konstrukcyino-budowelnei -
minimum w ograniczonym zakresie flrt inne
r6wnowa2ne uprawnienia umo2liwiajqce
pelnienie tej funkcji na przedmntowej
inwestycji).
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Odpowiedi t?:Zamawiajqcy nie wyraiazgody na modyfikacjq zapisdw w tym zakresie, Przypomir amy 2e

obowiqzkiem Wykonawcy jest skuteczne przeprowadzenie szkolenia i instrukta2u mieszkafic6w

Pytanie 93: Prosimy o potwierdzenie, 2e w celu wstqpnego potwierdzenie spelnienia warunk6w rdzialu
w postepowaniu w JEDZ Wykonawcazaznacza sekcje alfa,

Odpowiedf 93: lak odpowiedZ na pytanie nr 40.

Pytanie 94: Zwracarny siq z pro6b4 o dopuszczenie mo2liwoSci zloLenia ryczaltowe) kalkulacji l.oszt6w
usunigcia najczqSciej wystgpujqcych usterek lub wad nieobjqtych rqkojmiq lub gwaranc)4. Przy)qcie -akiego
rozwiEzania w znaczqcy spos6b obni2y potencjalne l<oszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi ra brak
koniecznoSci uwzglqdnienia w kalkulacji koszt6w dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jedno:ze6nie
przyspieszajEc proces naprawy - serwisanci przystqpujq od razu do analizy uszkodzefl, nie wyceniajEc
usterek,

Odpowiedf 94: Zamawiajqcy nie wymaga, a w przypadku jej zloZenia nie bqdzie bral pod uwagq Zadnej
dodatkowej kalkulacji usuwania usterek lub wad nie objqtych rqkojmiq lub gwarancjq.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany sposobu obliczenia ceny oferty - modyfikacj izal4cznika cencwego -
oferta zostanie odrzucona j ako niezgod na z SIW Z.

Pytanie 95: Prosimy o informacje na jakim etapie postqpowania lub inwestycji Wykonawca pcwinien
przedstawii Zamawiajqcemu potwierdzenie dotycz4ce zatrudnienia os6b na umowq o pracq or;z jakie
dokumenry bqdq wymagane.

Odpowiedf 95: W przedmiotowym postqpowaniu Zamawiajqcy nie stawia warunku zatrudnienia r s6b na
umowq o pracQ - jest to zam6wienie na dostawy gdzie taki wym6g nie jest obligatoryjny.

Pytanie 96: Prosimy o potwierdzenie, 2e po stronie Wykonawcy leZy obowiqzek wystawienia fakury za
wykonane prace zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami.

Odpowiedi 9 6: Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie 97: Prosirny o potwierdzenie, 2e w przypadku rezygnacji w udzialu w projekcie Benefiaent6w
w koricowym etapie prac rozwa2anym mo2e byi wydtu2enie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedi 97t Zamawiajqcy informuje, 2e katalog mo2liwych zmian umowy opisany zostal u S L7
Rozdzialu IV SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

Pytanie 9& Czy wobec wielkoSci zadania i objqtego Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zarncr,rrienia
i wprowadzeniaprzezZamawiajqcego wysokich warunk6w dotyczqcych zdolnoSci technicznej i zawcdowej,
okre6lonych w SIWZ Zamawiaj4cy wprowadzi fakultatywnq przeslankq wykluczenia zart.24 ust.5 pkt 2
ustawy p.z.p? leLeli tak, to czy, w Swietle wprowadzenia przez Zamawiajqcego przeslanki wykluczenb z art.
24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, kt6ry zostai wyklu czony z postqpowania z powoclu zawinonego
powaZnego naruszenia obowiqzk6w zawodowych w innym postqpowaniu prawomocnym wyrokien sqdu
powinien odpowiedziei twierdzEco na pytanie JEDZ ,,Czy wykonawca jest winien powa2nego wykrc czenia
zawodowego?" oraz proszQ o wyjaSnienie, czy w 6wietle pozostalych zapis6w Specyfikacji wykltrzeniu
podlega Wykonawca, kt6ry uzyskai zam6wienie na podstawie przepis6w ustawy, a nastqpnie Zamawiaj1cy
odstqpil od umowy o realizacjq przedmiotowego zam6wienia na podstawie takich okoliczno;ci, 2e
Wykonawca nie rozpoczEl prac lub przerwal prace i nie wznowil ich rnimo wezwan Zamawia.Ecego,
a naruszenie obowiqzk6w zostalo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sqdu?
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Czy Wykonawca, kt6ry zostal wykluczony z postqpowania z powod6w okre6lonych w art. 24 ust. 1 pkt 16

i 17 p.z,p. prawomocnynt wyrokiem sEdu powinien odpowiedziei twierdzECo na pytanie IEI:Z ,,Czy
wykonawca znalazl siq w jednej z ponilszych sytuacji:
al byl winny powaZnego wprowadzenia w blqd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji
braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spelnienia kryteri6w kwalifikacji;
b) zatait te informacje;
c) nie byl w stanie niezwlocznie przedstawii dokument6w potwierdzajqcych wymaganych przezin.tytucjQ
zamawiajqcq lub podmiot zamawiaj4cy; oraz
d) przedsigwziql kroki, aby w bezprawny spos6b wpiynqi na proces podejmowania decyzji przezin:tytucjq
zamawiai4cq lub podmiot zamawiajEcy, pozyskai informacje poufne, kt6re mogq dai mu nierale2nq
przewagq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia, lub wskutek zaniedbania przedstawii wprowalzajEce
w blqd informacje, kt6re mogq miei istotny wplyw na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifiklcli lub
udziele nia zam6wienia? " ?

Odpowiedf 98: Zgodnie z zapisem pkt 7.2.2. Zamawia)qcy przewidzial wykluczenie Wykona'vcy na
podstawie art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

Wykonawca winien wypelni6 IEDZ zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym na dziefi skladania ofe rt.

Pytanie 99: Czy Zamawiajqcy przewiduje monta2 instalacji w budynkach o powierzchni powy2ej 3()0 m2?

f eSli tak prosimy o uwzglgdnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu IVAT dzielony B i 230/o).

Odpowiedf 99t Zamawiajqcy potwierdza, 2e na liScie Beneficjent6w nie ma obiektdw o powi,:rzchni
powyZei 300 m2. Nie wyklucza siq tego, 2e w przypadku rezygnacji lub braku mo2liwoSci realizacji irntalacji
u Beneficjent6w przel<azane zostanE dodatkowe adresy, dla kt6rych budynki mogq miei powie:zchniq
powy2ej 300 m2 - w takiej sytuacji zostanie zawarty stosowny aneks, regulujqcy tak2e stawkq VAT.

Pytanie 100: Prosimy o potwierdzenie,LeZamawia)Ecy nie wymaga, aby Wykonawca oznakowal inrtalacje
zgodnie z zasadami RPO. Je6li wymagania sq inne prosimy na tym etapie podai wielkoSd, typ [naklejka,
tablica, etykieta itp.l iloSi wymaganych oznakowani dla zadania.

OdpowiedZ 100: Jak odpowiedZ na pytanie nr 29.

Pytanie 101: Prosimy o potwierdzenie, 2e dbajqc o Srodowisko naturalne Zamawial4cy wyrazi zpdq na
zloLenie dokumentacji projektowej w jednym egzernplarzu w wersji papierowej oraz wersjq elektrc nicznq
na plytce CD.

Odpowiedf l0l: Zamawiajqcy nie potwierdza.

Pytanie 102: Prosirny o potwierdzenie,ze wym6g zaoferowanie urz4dze1jednego producenta dla paneli
i falownik6w oznacza,2e oferowane panele fotowoltaiczne muszE byi jednego producenta, zaS nnego
producenta mogq byi falowniki.

OdpowiedZ l02tZapis oznacza, i2 Wykonawca musi zaoferowa(.:
- wszystkie panele jednego producenta,
- wszystkie falowniki jednego producenta.

Pytanie 7O3: Czy Zamawiajqcy wskazujqc, 2e od Wykonawcy wymaga dysponowania jednq osob4 kt6ra
bqdzie kierowala robotami og6lnobudowlanymi posiadajqcq: uprawnienia do kierowania roLotami
w specjalnoSci budowalnej ma na mySli osobq kt6rej nazwa uprawniefl okreSlona jest jako konstrul. cyjno-
budowlane?

Odpowiedf 103: Jak odpowiedZ na pytanie nr 89.
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Pytanie 104: Prosirry o potwierdzenie, ie w przypadku udzialu w wiqcej ni2 jednej czgsci zam,)wienia
Wykonawca moze wykazai siq w tych czqSciach tymi samymi kierownikami posiadaj4cymi odpoviednie
uprawnienia.

OdpowiedZ'1,0 4t Zamawiaj qcy potwierdza.

Pytanie 105: Prosimy o ponownq weryfikacjQ kryterium oceny ofert dot, czasu usuniqcia awarii.
Zamawraiqcy wskazuje, 2e najwyie) punktowany bqdzie czas usuniqcia awarii poni2ej 24 h. I'rosimy
o zauwazanie, 2e taki wym6g jest irracjonalny i oderwany od rzeczywistoS ci. Zamawiajqcy przygo' owujqc
postqpowanie powinien kierowai siq dobrem zam6wienia, ale r6wnie2 zasadami zdrowego rozsqdku.
OkreSlony czas powinien dotyczyi co najwyLej reakcji serwisu na zgloszenie gdyL nie spos6b jest usunqi
usterl<q w ciqgu 24h od jej zgloszenia, gdzie czQsto trzeba dokonai zakupu odpowiednich elemertdw do
wymiany, ustali6 termin dogodny dla mieszkarica itp. Prosimy o zmianq zapis6w kryterium na: czas reakcji
serwisu od momentu zgloszenia lub wydluZenie czasu na usuniqcie usterki do min. 3 dni.

Odpowiedf L05: Jak odpowiedZ na pytanie nr 174.

Pytanie 106: Prosimy o potwierdzenie,2e gwarancje udzielone w kryteriach oceny ofertsq gwarancjami
Wykonawcy i nie muszq byi potwierdzone przez producenta.

Odpowiedf L0 6: Zamawiaj qcy potwierdza,

Pytanie L07: Prosimy o ponownE analizq l<ryterium oceny oferty - gwarancja na kociol. Zad,en zemanych
producent6w nie udzieli 10 letniej gwarancji na swoje urzqdzenie. Maksymalne dostgpne okresy gwarancji
do 5 lat po poniesieniu dodatkowych koszt6w serwisu. Prosimy o racjonalne podejScie do kwestii okreSlania
kryteri6w oceny ofert, poniewa2 aktualnie okreSlone zapisy bywajq oderwane od norm rzeczywistoici.

OdpowiedZ 107:Zamawiaj4cy nie modyfikuje treSci SIWZ, zgodnie z treSciq Rozdzialu I Wykonawcy mogq
zaoferowa(kotly z 5 letniq gwarancjq - oferta nie zostanie odrzucona.

Pytanie 108: Prosimy o potwierdzenie, 2e harmonogram zostanie ustalony w uzgodnieniu niqdzy
Wykonawcq, aZamawiajqcyln w przypadku kaildej czq5ci zadania.

Odpowiedf 108: Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie 109: Prosimy o ponownq analizq zapis6w um6w w zakresie kar umownych za nieterninowq
realizacje zadania. OkreSlenie 0,50/o wartoSci brutto zam6wienia, szczeg6lnie dla bardziej kosztcwnych
czqSci realizacji stanowi bardzo du2q kwotq. Kary umowne w mySl ich dzialania powinny stanowii e ement
bezpieczeflstwa dla Zamawia)4cego, jednak jednoczeSnie nie powinny doprowadzit. do nartszenia
bezpieczefistwa i plynno6ci finansowej Wykonawc6w. Prosimy o zmniejszenie procentowej wartoSci kar do
0,2 0/o brutto wartoSci zam6wienia.

Odpowiedf L09: Zamawiajqcy nie modyfikuje zapis6w SIWZ.

Pytanie 110: Prosimy o potwier"dzenie, 2e w razie koniecznoSci poprowadzenia instalacji w kanale
wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej le2y po stronie U2ytkownika budynku?

Odpowiedf 110: Jak odpowiedZ na pytanie nr 36.

Pytanie 1L1: Po czyjej stronie le2y koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczno(ci?

Odpowiedf 111: Jak odpowiedZ na pytanie nr 10.
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Pytanie 112: Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostqpu do sieci Internetowe j lely po stronie
Beneficjenta oraz, ze w przypadku stabego zasiQgu sieci jego wzmocnienie r6wnie2 stanowi obrrwiqzek
Beneficj enta.

Odpowiedi l12t Zamawiajqcy potwi erdza,2e dostqp do internetu zapewnia wlaSciciel budyru<u oraz
ewentualne wzmocnienie sygnalu leLy r6wnieL po stronie beneficjenta.

Pytanie 113r Prosimy o informacjq po czyjej stronie leiy koszt doprowadzenia zasilania do wpiqcia
instalacji fotowoltaicznej ?

Odpowiedi 113: Ewentualne doprowadzenie zasilania (je5li w pomieszczeniu takiego nie ma, a.est ono
niezbqdne do wpiqcia instalacji) le2y po stronie wiaSciciela budynku.

Pytanie 114: Prosimy o zmianq zapisu: ,,Wykonawca zobowi4zany jest r6wnie2 do przedstawi=nia do
akceptacji Zamawiaj4cemu w terminie 14 dni od podpisania umowy podstawowych paranetr6w
wyjSciowych do projektowania instalacji tj. koncepcji wraz z okre6leniem parametr6w techrricznych
urz4dzefi, i okreSlenie rodzaj6w material6w, z kt6rych majq byi wykonane instalacje." Wym6g ten zmusza
wykonawcq do wykonania blisko 500 audyt6w w przeciqgu 14 dni, Prosimy o zmianq termu poniewaz jest
niemo2liwe jego wykonania.

Odpowiedf 1-T4zZamawiajEcy pod pojqciem przedstawienia koncepcji rozumie przedstawienie projektu
wzorcowego dla danej mocy i dla danego rodzaju instalacji w celu zweryfikowania standard6w przyjqtych
rozwiqzafi przez Wykonawcq tj. ZmawiajEcy chcialby posi4sd wiedzq miqdzy innymi co {o rodzaj
zastosowanychurz4dzen i pozostalych material6w jakie ma zamiar uZyi Wykonawca do budowy irr.-talacji.
Zamawiai4cy zatem nie zobowi4zuje w 2aden spos6b Wykonawcy do odbycia wizji isporzEdzenia prr,jekt6w
wykonawczych w ci4gu 14 dni. Termin realizacji zam6wienia zostai okre6lony w dokumentacji przetr rgowej
prosimy o jej dokladn e przeanalizowanie.

Pytanie 115: Prosimy o dopuszczenie modut6w fotowoltaicznych o wadze do 20 kg ze wzglgdu ra to, 2e
moduly wykonane w technologii half cut posiadajq wiqkszq wagq.

Odpowiedf 715t Zamawiajqcy w Rozdziale lll - Szczegolowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia vskazal
rninimalne wymagania dla modui6w.

Pytanie L16: Prosimy o zmiang wymagari dla falownik6w, mianowicie nie ma na rynku closepnych
falownik6w tr6jfazowych o mocy mniejszej ni2 3kW tym samym dla instalacji Instalacja 2,3gkN oraz
2,72 kw nale2aloby uZyd falownik6w kt6re bqdq mocno nie do wymiarowane, tym samym nie z tstanie
spelniony zapis : ,,Falowniki powinny byi dobrane w taki spos6b, aby jego moc po stronie AC mieftiia siq
w przedziale od 900/o - 11,8o/o mocy generatora DC paneli fotowoltaicznych." Prosimy o zmianq apisu i
wym6g jedynie falownik6w jednofazowych dla instalacji tak malych mocy.

Odpowiedf t16t Jak odpowiedZ na pytanie nr 2.

Pytanie 117: Prosimy o dopuszczenie falownik6w tr6jfazowych o maksymalnym napiqciu prEclu stal-go DC
800 v

Odpowiedf 177 t Zamawiajqcy nie dopuszcza.

Pytanie 118: Prosimy o dopuszczenie falownik6w tr6lfazowych o zakresie napiqi MppT ocl 160 - oc 750V.

Odpowiedf 118: fak odpowiedZ na pytanie nr 42.

Pytanie 119: Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powlokq Magnelis, Zapewnia ona lepsza
ochronq od konstrukcji ocynkowanej oraz staje siq corazbardziej popularna.
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Odpowiedf 1.19 : Zamawiajqcy dopuszcza,

Pytanie 720: Prosimy o potwierdzenie, 2e wyb6r koniecznoSci zastosowania wyftcznika
r62nicowoprqdowego bqdzie zgodny z normE PN-HD 6036+-7-712.

Odpowiedi 12U Jak odpowied2 na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie l21t Czy Zamawiajqcy dopuszcza czynnik chtodniczy R410a dla pomp ciepla do cwu?

Odpowiedi l2lt Zamawiajqcy nie dopuszcza. Rodzaj czynnika chtodniczego zostal okreSlony w Rczdziale
lll - Szczeg6lowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia.

Pytanie 122: Prosimy o informacjq, wobec jakiego punktu pracy Zamawiajqcy oczekujq pompy ) mocy
3400 w?

Odpowiedf 122: Punkt pracy, dla kt6rego jest wymagana moc pompy ciepla do c.w.u. na poziomie 1400W
wynosi temp powietrza na wlocie 15"C/ temperatura w pomieszczeniu 2O,C/podgrzew wody od 10.- 55"C.

Pytanie 123: Prosimy potwierdzenie, 2e je2eli sterownik pompy ciepla posiada mo2liwoSi zliczaniaenergii
w6wczas nie ma koniecznoSci instalowania ciepiomierza.

OdpowiedZ l23t : Zamawiajqcy w Rozdziale lll - Szczeg6lowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia wskazal
minimalne wymagania dla pomp ciepla.

Pytanie 124: Prosimy o potwierdzenie, 2e zapewnienie odpowiedniego dostqpu sieci Internetowej dla
podlqczenia instalacji pomp ciepla do monitorin gu,le|y po stronie Mieszkarica.

Odpowiedf L24: Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie 125: Prosimy o potwierdzenie,2e monta2 idostawa grzalki dla instalacji pompy ciepla:ie jest
objqta przedmiotem zam6wienia.

Odpowiedf L25:Zamawiajqcy okreSlil minimalne wymagania dla urzEdzeri w Rozdziale III - Szczegolowym
Opisie Przedmiotu Zam6wienia. Prosimy o zapoznanie siq z nim.

Pytanie 126: Prosimy o potwierdzenie 2e wykonanie instalacji uziemiajqcej dla instalacji pomp cieJ ta le2y
w obowiqzku wlasciciela budynku u kt6rego montowana jest dana instalacja,

Odpowiedf 126: Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania instalacji zgodnie z obowiqz{qcymi
przepisami i jeSli wymagane jest uziemienie urzqdzeniato Wykonawca powinien je wykonai.

Pytanie 127: Prosimy o potwierdzenie,2e obowiqzkiern WlaSciciela budynku jest zapewnienie olbioru
i odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji lub zewnqtrznego pojemnika.

Odpowiedf 127: Doprowadzenie kanalizacji lub zapewnienie zewnqtrznego pojemnika leiy po l tronie
wlaSciciela obiektu,

Pytanie 128: Prosimy o potwierdzenie,2e podlqczenie 96rnej wq2ownicy zasobnika pompy ciepia l=2y po
stronie wlasciciela budynku, u kt6rego montowana jest dana instalacja.

Odpowiedf 128: Podlqczenie g6rnej wg2ownicy lezy po stronie Wykonawcy.
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Pytanie 729: Czy Zamawiaj4cy dopuszcza w przypadku instalacji z pompami ciepla zastosowznie rur
wielowarstwowych typu PEX iEczonych na zasadzie zlEczek zaciskowych oraz rur PP lqczonyc 1 przez
zgrzewanie.

OdpowiedZ L29t Zamawiajqcy dopuszcza powyisze rozwi4zanie pod warunkiem zapevnienia
odpowiedniej stabilizacji rur. Jednoczesnie zamawiajEcy informuje, 2e wymaga ruq, kt6rych pararnetry
u2ytkowe i higieniczne pozwolq na ich zastosowanie zar6wno w instalacjach c.o. jak i c.wu.

Pytanie 130: Czy dopuszcza siq realizacjq sterowania pogodowego z modulu rozszerzaj4cego?

Odpowiedf 730: Zamawiajqcy w Rozdziale l|l - Szczegolowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia qrskazai
minimalne wymagania dla pomp ciepla.

Pytanie 131: Prosimy o potwierdzenie,2e doprowadzenie medi6w do pomieszczenia montaZu pom r ciepla
leiy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedf 731:Zamawiajqcy potwierdza,lecz polqczenie z istniejEcymi instalacjamiw budynku te2y po
stronie Wykonawcy.

Pytanie 132: Prosimy o potwierdzenie ie Zamawiajqcy dopuszcza zbiorniki z anodq magnezowa oraz
z anod4 tytanowq.

OdpowiedZ 132: ZamawiajEcy okreSlil rodzaj anody jakq bqdzie wymagat w Rozdziale III - Szczegclowym
0pisie Przedmiotu Zam6wienia. Prosimy o zapoznanie siq z zalqcznikiem.

Pytanie L33: Prosimy o potwierdzenie, 2e zal<res pracy Wykonawcy dla pomp ciepla koriczy siq na
podiqczenia pompy do zbiornika buforowego otaz zbiornika wody u2ytkowej, natomiast podiqczenie
zbiornika buforowego do istniejqcej instalacji centralnego ogrzewania wraz ze dopasowaniem sterowana
do istniejqcej instalacji COle|y w gestiiWlaSciciela budynku.

Odpowiedf 133: Zamawiaj4cy nie potwierdza. Zakres prac - zgodnie ze schematem w Rozdziele III -

Szczeg6lowym 0 pisie Przedmiotu Zam6wienia.

Pytanie 134: Prosimy o zmianq zapisu: ,,Wykonawca zobowiEzany jest r6wnie2 do przedstawie nia do
akceptacji Zamawiai4cemu w terminie 14 dni od podpisania umowy podstawowych paranetr6w
wyjSciowych do projektowania instalacji tj. koncepcji wraz z okre5leniem parametr6w technbznych
urz4dzefi, i okreSlenie rodzaj6w material6w, z kt6rych majq byi wykonane instalacje." Wym6g ten , musza
wykonawcq do wykonania blisko 70 audyt6w w przeciqgu 14 dni. Prosimy o zmiang termu ponieraa2 jest
niemo2liwe jego wykonania.

Odpowiedi 134: Jak odpowiedZ na pytanie nr 1L4.

Pytanie L3* Czy Zamawiajqcy dopuSci gruntowe pompy ciepla zgodnie z wymogami OpZ dla zadaria nr 3
- z certyfikatem potwierdzaj4cym wsp6lczynnik COp?

Odpowiedf 135: Zamawiajqcy w Rozdziale tll - Szczeg6lowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia r,rskazal
minimalne wymagania dla pomp ciepla,

Pytanie 136: Prosimy o potwierdzenie,2e dostqp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu inr talacji
le2y po stronie U2ytkownika instalacji?

Odpowiedi 13 6t Zamawiaj qcy potwierdza.

t9



Pytanie 137: Prosimy o potwierdzenie, 2e podlqczenie g6rnej wqZownicy do instalacji CO wraz z

dodatkow4 p0mpE i osprzqtem jest kosztem niekwalifikowanym, zatem jest w gestii WlaSciciela bu,lynku,

Odpowiedf 1.37t Zamawiajqcy w Rozdziale lll - Szczegllowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia rrskazal
minimalne wymagania dla pomp ciepla.

Pytanie 138: Prosimy o wskazanie po czyjej stronie Wykonawcy czy Wla6ciciela budyn<u jest
zdemontowanie istniejqcego zbiornika CWU.

OdpowiedZ 138: Demonta2 istniejEcego zbiornika jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 139: Prosimy o potwierdzenie, 2e przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wy\tznymi
Wykonawcy, dla podlEczenia instalacji le2y po stronie U2ytkownika/WlaSciciela budynku.

Odpowiedi L39t Zamawiajqcy potwierdza,2e doprowaclzenie zasilania elektrycznego lezy po stronie
wla6ciciela obiektu.

Pytanie 140: Prosimy o potwierdzenie, 2e dostawa modem6w komunikacyjnych w sterownikacl pomp
ciepla nie jest wymagana przez Zamawiajqcego.

Odpowiedf 140: Zamawiajqcy w Rozdziale lll - Szczeg6lowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia wskazal
minimalne wymagania dla pomp ciepla.

Pytanie 141: Prosimy o podanie warunk6w geologicznych dla lokalizacji, dla kt6rych wykonywar e bqdq
gruntowe pompy ciepla.

Odpowiedf l4L: Zamawiajqcy w Rozdziale lll - Szczeg6lowym Opisie Przedrniotu Zam6wienia wskazat
minimalne wymagania dla pomp ciepia.

Pytanie 142: Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku napotkania nieprzewidzianych okoli:znoSci
geologicznych Zamawiajqcy zezwoli na zmianq lokalizacji pompy orazwydlulenie terminu wykonan a prac.

Odpowiedf \42: Zamawiajqcy w Rozdziale lll - Szczeg6iowym Opisie Przedmiotr-r Zam6wienia rskazal
minimalne wymagania dla pomp ciepla.

Pytanie 143: Prosimy o potwierdzenie,2e odprowadzenie skroplin nalezy do wykonaniaprzezWla:ciciela
posesji.

Odpowiedf 143: Odprowadzenie skroplin le2y po stronie Wykonawcy, a zapewnienie instalacji kan rlizacji
wrazz odplywem lub zbiornikaleLy po stronie wlaSciciela budynku.

Pytanie 144r Prosimy o potwierdzenie, 2e doprowadzenie medi6w do miejsca monta2u pompy ciepla
naleiy do obowiqzk6w WlaSciciela posesji.

Odpowiedf 144t Zamawiaj Ecy potwierdza.

Pytanie 145: Prosimy o zmianq zapisu: ,,Wykonawca zobowi4zany jest r6wnie2 do przedstawienia do
akceptacji Zamawiaj4cemu w terminie 14 dni od podpisania umowy podstawowych paranetr6w
wyjSciowych do projektowania instalacji tj. koncepcji wraz z okreSleniem parametr6w techni :znych
vzqdzen i okreSlenie rodza)6w material6w, zkt6rych majqby(

OdpowiedZ 145: Jak odpowiedZ na pytanie nr L14.
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Pytanie L46: Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e oczekuie dostawy kotl6w zgodnych z obowiEzrj4cymi
przepisami, a wiqc Rozporz4dzeniem Ministra Rozwoju i finans6w z dnia 1 sierpnia 2017 roku w :prawie
wymagafr dla koti6w na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z p62niejsz4zmianq, a wiqc Rozporz4dzeniem ltlinistra
PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 21,lutego 2019 r. zmieniajEce rozporz4dzenie w sprawie w-,magafl
dla kotl6w na paliwo staie, Dz. tJ. poz.363, w szczeg6lnoSci g 3, pkt. 2 [W kotlach z automatrcznym
sposobem zasilania paliwem stalym zakazvle siq stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalajq:ego na
rQCZne zasilanie paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kott6w wielopaleniskowych oraz koti6w przezna(zonych
do zasilania wigcej ni2 jednym rodzajem paliwa stalego wymagania w zakresie granicznych wartoSci emisji
oraz granicznych wartoSci sprawnoSci cieplnej muszE byi spelnione dla wszystkich rodzaj6w palensk oraz
paliw stalych zalecanych przez producenta.), a wiqc l<oti6w przeznaczonych wyl4cznie do spalania telletu,
i kotl6w bez rusztu dodatkowego, ani 2adnego elementu konstrukcyjnego wewnAtrz kotla kt6ry umo2liwily
by rgczne zasilanie paliwem (np, poziome ekrany, p6iki, inne elementy tego typu)?

Odpowiedf 146: ZamawiajEcy okreSlil minimalne wymagania dla kotl6w w Rozdziale III - Szczeg( iowym
0pisie Przedmiotu Zam6wienia. Prosimy o zapoznanie siq z jego treSci4.

Pytanie 747 z Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e oczekuje dostawy koti6w na biomasq w kt6rych niezbgdne
czynnoSci eksploatacyjne - okresowe czyszczenie powierzchni wewnqtrznych kotta na kt6rycl moZe
osadzad siq pyt (warstwa pylu stanowi naturalnq izolac)qw zwi4zku z czym znaczqco wplywa na ob ri2enie
sprawnoSci a tym samym zwiqkszone zu|ycie paliwa), bqdzie siq odbywalo w spos6b latvy dla
uZytkownika, to znaczy bez ograniczania Swiatla drzwi dostqpowych do komory wewnqtrznej t<o -Ia [np.
drzwi wyczystne)?

Odpowied2 147: Jak odpowiedZ na pytanie nr 1,46.

Pytanie 74Bt Czy Zamawiajqcy potwierdza, 2e dla weryfikacji parametr6w koti6w, oczekuje pon 2szych
dokument6w: karta katalogowa, Swiadectwa 5 klasywg. PN-EN 303.5 - 201.2,zalwiadczenia o spe:nieniu
wymagari dotyczEcych Eco Design, sprawozdania z badania na podstawie kt6rego zostalo wystrwione
Swiadectwo okreSlajqce klasq kotla, zawierajqce wszystkie niezbgdne informacje jakie proclucent mnsial
przekaza( do uprawnionej jednostki badawczej - zgodnie z metodologiq badari zawart4w normie FI{ - EN
303.5 - 2012, pkt 6 i pkt B, a w szczegdlno6ci zdjgcie kotla, rysunki kotla pol<azujqce wyraLnie kons -rukcje
(przekroje), dokumentacje techniczno-ruchowq - zgodnq z pkt B cytowanej wyZej normy. Zgodnie z pkt 6
cytowanej wy2ej normy sprawozdanie z badari moLebyt. udostqpniane wylqcznie w calo$ci ?

Odpowiedf 748: Zamawiajqcy bqdzie dokonywat weryfikacji parametr6w kotl6w na pocstawie
wypelnionej tabeli w Formularzu ofertowym oraz posiadanej wiedzy i posiadanych lub og6lnie dostepnych
dokument6w. W przypadku jakiejkolwiek wqtpliwoSci bqdzie postqpowal zgodnie z przepisami usta'vy pzp
i wnosil o ewentualne wyjaSnienia oferty. Wykonawcy mogq do oferty zalqczyi dokumenty potwierczajqce
parametry kotla, ale nie ma takiego wymogu.
Natomiast Wykonawca, l<t6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej zgodnie z zapisem pkt 8.3 ..4. na
wezwanie Zamawiaj4cego bqdzie n.rusial przedlo|yt
- zaswiadczenie niezale2nego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci

lub
'- certyfikat wydany przez jednostkg oceniajqcq zgodnoSi lub sprawozdanie z badari przeprowad=onych

przez tq jednostkq,
potwierdzajEcef y,2e dostarczane produkty odpowiadajq normie PN EN 303-5:2012 flub r6wnowaznejJ -

dla kaZdego rodzaju/typu oferowanego kotla.

Pytanie 149: Czy ze wzglqdu na fal<t, 2e pomieszczenia w kt6rych bqdq montowane kotty charakteryzujq
siq niskimi wysokoSciami, Zamawiaj4cy potwierdza, ze oczekuje dostawy kotl6w w kt6rych w:zelkie
czynnoSci konserwacyjne - serwisowe (w tym czyszczenie wymiennika w kotle) bgdq mog y byi
wykonywane wylqcznie od przodu kotla fkoniecznoi(. czyszczenia od g6ry jest wykluczona) ?

Odpowiedf 749: Jak odpowiedZ na pytanie nr 146.
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Pytanie L50: Czy ze wzglqdow bezpieczeristwa PPOZ Zamawiajqcy potwierdza, 2e oczekuje kotl6w
wyposa2onych w izolacjq podlogi kotla za pomocA plaszcza wodnego, tzw wodnq podlogq w lomorze
spalania ?

Odpowiedf 150: Zamawiaj4cy okreSlil rninimalne wymagania dla koti6w w Rozdziale lll - Szczegclowym
0pisie Przedmiotu Zam6wienia. Prosimy o zapoznanie siq z jego treSciq.

Pytanie lS1: Czy ze wzglqdu na oczekiwany pruezZamawiaj4cego dlugi okres gwarancji,ZamauiajEcy
potwierdza, 2e oczekuje siq dostawy kotl6w w kt6rych nie zastosowano innych material6w I i2 stal,
w komorze spalania i wymienniku kotla [np, wklady ceramiczne, wermikulit, etc,)?

Odpowiedi 151: fak odpowiedZ na pytanie nr 1,46.

Pytanie 1521 Kotly na paliwa stale powinny by( zabezpieczane przed zbyt niskq temperaturE plwrotu
czynnika gtzewczego z instalacji, ze wzglqdu na swojq 2ywotnoS6 i warunki gwarancyjne. 11L 7ul3n-, punkt
rosy, a wigc temperatura poni2ej kt6rej nastgpuje wykraplanie ze spalin, wynosi dla pelletu ok. 54 s: . C. Czy
Zamawiai4cy potwierdza,2e oczekuje kotl6w kt6re bqdq zabezpieczone przez zbyt niskq templratura
powrotu czynnika grzewczego aby uniknqi Srodowiska korozyjnego, a wiec zabezpieczenia na minimum
55st.C?

Odpowiedf 152 t Zamawiaj ACy potwierdza.

Pytanie 153: Prosimy o potwierdzenie,ie w przypadku kotl6w to po stronie Mieszkaflca jest dostostwanie
komina do potrzeb monta2u kotla wraz z lego uszczelnieniem z rurq spalinowq czopucha kotla.

Odpowiedf 153: Zamawiajqcy potwierdza, 2e dostosowanie komina jest po stronie mies:kafca,
a wlqczenie czopucha do komina wraz uszczelnieniem polqczenia jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 154: Prosimy o informacje ile uklad6w kotlowych wymaga zamkniqcia i po czyjej strorie jest
wykonanie zamkniqcia ukladu l<otlowego otwartego - wykonawcy czy Beneficjenta?

Odpowiedf LS4: Zamawiajqcy na tE chwilq nie dysponuje inforr-r-racjami ile uklad6w kotlowych r.rymaga
zamkniqcia. Przypominamy,2e przedmiotem zam6wienia jest zaprojektowanie instalacji, co wi12e siq
z koniecznoSciq odbycia wizji na danym obiekcie oraz jej monta2 zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.

Pytanie 155: Prosimy o potwierdzenie, 2e dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylaryjnego
i napowietrzajqcego w kotlowni le2y po stronie Beneficjenta,

OdpowiedZ 155: ZamawiajEcy porwierdza, 2e dostosowanie komina oraz wykonanie odpowiedniej
wentylacji kotlowni jest po stronie mieszkarica obiektu

Pytanie 156: Prosirny o informac)q czy Zamawiajqcy wymaga monta2u termostatu pokojowego dla kazdej
lokalizacji dostawy i monta2u kotla.

Odpowiedf LS 6: Zamawiaj qcy potwierdza.

Pytanie 157: Prosimy o informacjq ile kotl6w wymaganych jest do podlqczenia do monitoringu.

OdpowiedZ 157:Zamawiajqcy nie wskazat takiego wymogu.

Pytanie 158: Prosimy o potwierdzenie, 2e zapewnienie odpowiedniego dostqpu sieci Internetowej dla
podlqczenia instalacji kotl6w do monitoringu, leZy po stronie Mieszkarica.



Odpowiedi 158: Dostqp do internetu zapewnia wlaSciciel obiektu.

Pytanie 159: Prosimy o potwierdzenie,2e doprowadzenie medi6w do pomieszczenia monta2u
po stronie Beneficjenta.

Odpowiedf 759 : Zamawiaj qcy potwierdza.

Pytanie 160: Prosimy o potwierdzenie,ze jeSli Zamawiajqcy w postqpowaniu okre3lii, Ze planuje
wyl4cznie kotl6w STANDARD to Wyl<onawca nie musi dokonywai wyceny pozostalych typ6w ko
przedstawiai ich nazw i producent6w w formularzu ofertowym.

Odpowiedf 16O: ZamawiaiEcy nie potwierdza, Wykonawca musi dokonai
w zal4czniku nr 2 - Formularzu cenowym, jak i podania parametr6w tych
Formularzu oferty.

kotl6w w zal4czni

Pytanie 161: Prosimy o anulowanie zapisu dot. koniecznosci oferowania
jednego producenta. Wym6g ten znacznie ogranicza konkurencjq i mo2e
zloLony ch o fe rt alb o do znacznego i ch o graniczen ia.

wszystkich typ6w
doprowadzii albo d

Odpowiedi L6lzZamawiajqcy nie modyfikuje treSci SIWZ, zgodnie z tresciE zal4cznika nr 2 - F
cenowego Zamawiaiqcy wymaga takiego samego producenta oferowanych kottlw w grupie STA
takiego somego producenta oferowanych kott1w w grupie PREMtIJM, takiego samego p
oferowanych kotl6w w grupie K)NDENSACYJNE oraz takiego samego producenta oferowanych
g rupie KO M PAKT)W E Pl O N OW E.

Intencjq Zarnawiajqcego jest zapewnienie u2ytkownikom w ramach danej grupy kotl6w -
producenta urz|dzen -niezaleZnie od mocy kotta na jakq zadeklarowal siq u2ytkownik. Takie sta
zabezpiecza zamawiajqcego i wykonawcq przed tym, by na etapie realizacji umowy u
grupy kotl6w nie zmieniali deklarowanej mocy, by uzyskai urzqdzenie innego producenta.

Pytanie 162: Prosimy zamawiaj4cego o potwierdzenie, i2 wymaga on zastosowania grzalki ele
w zasobniku wody o mocy nie wiql<szej niL2SOOW?

Odpowiedi 162 : Zamawiaj Ecy potwierdza.

Pytanie 163: W specyfikacji technicznej zam6wienia Zamawiaj4cy wymieniai i2 wymaga
grzewczei ukladu termodynamicznego na poziomie mocy 3400W Przy r62nych parametrach
wody i powietrza moc ukladu termodynamicznego jest r62na. Prosimy o sprecyzowanie dla
warunk6w poczqtkowych odnosi siq wymagany parametr?

Odpowied2 163: Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 1,22,

Pytanie 164: Prosimy o uszczeg6lowienie i potwierdzenie parametr6w maksymalnej mocy uklad
to wartoS6 maksymalna wartoSi ukladu chlodniczego i grzalki?

odpowiedZ L64: Maksymalna moc wynoszEca s900 w jest sumE mocy grzewczej
termodynamicznego (3400 WJ oraz mocy grzatki elektrycznej [2S00 WJ.

Pytanie 165: W specyfikacji technicznej Zamawiaj4cy w zestawieniu dla II czgsci zadania pow
pompy ciepia do c.w.u. wymaga zastosowania zbiornika 1 wq2ownicowego natomiast na
zaprojektowany zbiornik dwu wq2ownicowy. Prosimy Zamawiajqcego o sprecyzowanie typu zbiorn
wykonawca ma zastosowa6?

OdpowiedZ 165: Zamawiajqcy wymaga zbiornika clwuwq2ownicowego.

wyceny wszystkich
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Pytanie 166: Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie zbiornik6w c.w.u. kt6rych Srednica bqdzie
odpowiednia dla pojemnoSci 2001 - max. 570 mm, a dla 3001 - max, 670 mm. Przy zaloieniu i2 wlsokoSi
zbiornika bqdzie mniejsza od wymaganego w zestawieniu. Naszym zadaniem najczqstsze miejsca nontaZu
instalacji solarnych i pomp ciepla s4 kotlownie w piwnicy w kt6rych sq reguty niskimi pomieszcreniami.
Z uwagi i2 wykonawca na tym etapie realizacji nie mo2e wiedziei czy pomieszczenie jest wystar:zaj4co
wysokie lub szerokie dla wymaganego zbiornika typu zbiornika nie powinno ogranicza(. siq do ju2
konkretnego rozwiqzania zbiornika typu SLIM. Prosimy wiqc o dopuszczenie zbiornik6w o pow.2szych
parametrach.

Odpowiedf 166; Zamawiaj4cy dopuszcza zaproponowane przez wykonawcq rozwi4zanie. Pczostale
wymagania zgodnie z wymaganiami okreSlonymi OPZ.

Pytanie 16TtCzyZamawiajqcy dopuSci w ,,Zadanie nr 3:,,Dostawa i monta2 gruntowych pomp ci:pla do
c.o, i c.w.u." jest mocq minimalnq czy moc grzewcza przy S0/w35(EN14511) dla pompy 6kW moZe byi 5,88
kW, dla 10kW mo2e byt9,7kW, do 13kW mo2e by6 12,57 kW.

Odpowiedf L6TtZamawiajqcy okreSlil wymagania dla pomp ciepl4 oraz wymagane moce pomp. Irosimy
o zapoznanie siq z Rozdzialem III - Szczeg6lowym 0pisie Przedmiotu Zam6wienia.

Pytanie L6B: Czy Zamawia)Ecy dopuSci w Zadanie nr 3: ,,Dostawa i montaZ gruntowych pomp ciepi; do c.o.
ic.w.u." pompQ dolnego 2r6dla poza obudowA pompy.

Odpowiedi L6Bt Zamawiajqcy okreSlil wyrnagania dla pomp cieplq oraz wymagane moce pornp. Frosimy
o zapoznanie siq z Rozdziaiem III - Szczeg6lowym 0pisie Przedmiotu Zam6wienia.

Pytanie l69t ,,Zadanie nr 3: ,,Dostawa i montaZ gruntowych pomp ciepta do c.o. i c.w.u." W zwi4zkt 2e d.o
pomp ciepla zasobnik CWU musi posiada6 du24 powierzchnig wq2ownicy. Czy Zamawiajqcy copuSci
zasobnik CWU zjednq wq2ownicq.

Odpowiedf 169: Zamawiajqcy okreSlil wymagania dla pomp. Prosimy o zapoznanie sig z Rozdzia.em V -
Szczeg6lowyrn Opisie Przedmiotu Zam6wienia,

Pytanie lTUZadanie nr 2. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zintegrowanE pompq ciepla z zasobnikiem C\A'U.

Odpowiedf 170: Jak odpowiedZ na pytanie nr 169.

Pytanie L7l: Czy Zamawiaj4cy odstqpi od wymogu zastosowania falownik6w 3 fazowych dla in;talacji
o mocy 2,38 kW w ilo6ci 12 szl.iwyrazi zgodq na zastosowanie falownik6w 1, fazowych dla tak malyc I mocy
instalacji. WyjaSniajqc - przy zastosowaniu modulu 340Wp dla uzyskania wymaganej mocy in;talacji
2,38 kW nale?y zamontowai 7 szt. modui6w.Przy wspomnianej mocy instalacji napiqcie wytworzon.pyzez
rnoduiy w mniej sloneczny dzieri lub w godzinach zrnniejszonego naslonecznienia moie okazac s q zbyt
nisl<ie, aby falownik 3 fazowy zacz4l pracowa6 (zbyt niskie napiqcie startowe) co z kolei z calq per,rnoSciE
przeloLy siq na znacznie gorszy bilans roczny uzyskanej energii instalacji. Zwracamy Zamawia'4cemu
r6wnie2 uwagq, 2e zapis OPZ m6wiqcy o doborze falownik6w w taki spos6b, aby moc po stronie AC n ieScila
siq w przedziale od 900/o-1L80/o mocy generatora DC paneli fotowoltaicznych w przypadku mocy in.;talacji
2,38 kW wyniesie 1260/o co jest sprzeczne z powyZszym.

Odpowied2 lTltJakodpowiedZ na pytanie nr 2.

Pytanie l7T Czy Zamawiaiqcy dopuSci falowniki tr6jfazowe o g6rnej granicy zakresu napiq6 MP rT [V],
kt6ra wynosi6 bqdzie min, 800V. Sugerujemy Zamawiajqcemu, 2e wiqkszoSi producent6w falou nik6w
dostqpnych na rynku ma g6rny zakres MPPT znacznie niZszy ni2 900V. Ponadto dla tak malycl mocy
instalacji (2,38 kW 2,70kW,3,40 kWJ nie ma uzasadnionejprzyczyny, aby g6rna granica MPPT b',ta tak
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wysoka, poniewa2 wygenerowane napiqcia (max.) bqdq znacznie ni2sze niL zakladane w I PZ dla
falownik6w h'6jf,azowych,

Odpowiedf 172t Jak odpowiedZ na pytanie nr 42.

Pytanie 173: W OPZ pkt, V w tabeli z opisem pomp gruntowych na str. 1"7 znajduje siq infornracja, 2e

,,Wykonawca winien wykonai wypelnienie otwor6w po odwiertach bentonitem." Pragnierny
Zamawiai4cemu wyja5nii, 2e bentonit jest materialem, kt6ry stosuje siq do stabilizacji otwor6w na etapie
wiercenia i nie jest odpowiednim materialem wypelniajqcym. Takim materialem jest np. Hekoterm. I'rosimy
o potwierdzenie, 2e materialem wypelniajqcym przestrzeri pierScieniowq nie powinien byi b:ntonit,
a material odpowiedni do takiego wypelnienia jak np, Hekoterm lub material r6wnowa2ny.

OdpowiedZ 173: Zamawiajqcy potwierdza, z tym, 2e Hekoterm jest jedynie przykladem materialu.
wykonawca moze zastosowai kaZdy material odpowiedni do takiego wypelnienia.

Pytanie 774t Zamawiajqcy w pkt.15.6.3 SIWZ - opis kryteridw kt6rymi Zamawiaj4cy bqdzie kieroruai siq
przy wyborze oferty - najwiqkszq iloSi punkt6w pyzyzna wtedy, gdy Wykonawca zaoferu je czas usinigcia
awarii lub nieprawidtowoSci poni2ej 24 godzin od momentu zgloszenia. Taki zapis powodrje,2e
Wykonawca musiaiaby stale utrzymywai na tym terenie ekipq serwis owE oraz magazy\ czqsci zamrennych
na wypadek zgloszenia awarii przez kt6regoS z mieszkaric6w [beneficjent6w), co wedlug naszej widzy nie
jest w Zadnym ze znanych nam projektow OZE praktykowane, ze wzglqd,u przede wszystkim na koszty
utrzymania takich ekip serwisowych na miejscu realizowanego projektu przez okres jego trwaloSci.
Proponujemy zatem zmienii to kryterium i opisai je w standardowy dla wiqkszoSci juL zrealizo-vanych
projekt6w OZE spos6b, a mianowicie ,,Czas real<cji od zgloszenia nieprawidlowoSci lub awarii" i w tym
kryterium dokonai oceny ofert.

Odpowied2 174/ Modyfikacia 2: Zamawiaj4cy modyfikuje tre6d Rozdzialu I - Instrukcji dla Wykonawc6w,
w szcze96lnoSci:

t 5.4.lit.bwnastqpu
Przed modyfikaci4 Po modyfikacii
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 15.4.Iit. b
bl Czas usuniqcia awarii/nieprawidlowoSci
1,0,000/o;

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 15.4. li:. b
bl Czas reakcji od momentu z$oszenia
nieprawidlowoSci lub awarii - !0,00o/o;

kt 15,6.3. w nastqpuj4cy spos6b:

Uwaga 1: Zaproponowany maksymalny czas
usuniqcia awarii/nieprawidlowoSci wynosi 72
godziny. W przypadku zaproponowania dlu2szego
czasu usuniqcia awarii/nieprawidlowoSci oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z

SIWZ na podstawie art. B9 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

Instrukcja dla Wykonawc6wns s.6.3
Czas reakcii od

momentu zgloszenia
nieprawidlowoSci

lub awarii

Liczba punktdvy
moiliwa do
uzyskania

0-10,00
poni2ej lub r6wny 24
godzin 10,00

powy2ej 24 do 48
godzin wi4cznie

5,00

powyiej 48 do 72
godzin wlqcznie

0,00

Uwaga 1: Zaproponowany maksymalny czas :eakcji
od momentu zgloszenia nieprawidlowoS:i lub
awarii wynosi 72 godziny. W przt padku
zaproponowania dlu2szego czasu real<cji od
momentu zgtoszenia nieprawidlowoSci lub awarii

konawcy zostanie odrzucona jako

Czas usuniqcia
awarii/nieprawidto
wo6ci od momentu

Liczba punkt6w
moiliwa do uzyskania

0-10,00

poni2ej lub r6wny 24
godzin

powy2ej 24 do 48

powyiej 48 do 72
godzin wl4cznie
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Uwaga 2: W przypadku zaproponowania czasu

usuniqcia awarii/nieprawidlowoSci kr6tszego niZ

24 godziny punkty zostanEprzyzna\e jakza czas24
godzin (10,00 pkt), a do umowy zostanie wpisany
zaproponowany w ofercie czas usuniqcia
awarii/nieprawidlowoSci.

niezgodna zSIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy PZP,

Uwaga 2: W przypadku zaproponowaniz czasu
reakcji od momentu zgloszenia nieprawid owo6ci
lub awarii kr6tszego niL 24 godziny punkty lostanA
pruyznane jak za czas 24 godzin [10,00 plc), a do
umowy zostanie wpisany zaproponowany w ofercie
czas reakcji od momentu zgl tszenia
nieprawidlowoSci lub awarii.

3) Rozdzial II - Formularze oferty dla zadari 1-4 - zgodnie zzal4cznikami do niniejszego pismr.

Pytanie 175: W SIWZ pkt. 15.7.3 dla zadania nr. 2'Opis kryteri6w kt6rymi Zamawiaj4cy bqdzie k erowal
siq przy wyborze oferty Zamawiajqcy najwyiej pr-rnktuje ,,Posiadanie certyfikatu jakoSci EHPA Q lub Hp
Keymark". Oba znaki jakoSci sE stosowane, ale w odniesieniu do pomp ciepla do ogrzewania burynk6w,
a nie pomp ciepla do c.w.u. i to dodatkowo w wersji bez zasobnika tzw nadstawki. Dlatego prosimy o zmianq
lub wykreSlenie tego kryterium oceny.

Odpowiedf 175/ Modyfikacia 3: Zamawiaj1cy modyfikuje treS6 Rozdzialu I - Instrukcji dla WykorLawcdw,
w szcze96lnoSci:

1) pkt 15.7.3 w nastqpujEcy spos6b:
Przed modyfikaciq
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 15.7.3
Dla zadania nr 2 ofertom zosta kty (PG2J, wg poni2szej tabeli

Uwaga 1:

- Wykonawca, kt6ry zaoferuje gwarancjq na instalacjq dlu2szE ni2 8 lat otrzyma 10,( 0 pkt
w przedmiotowym kryterium czq5ciowym.

- Brak podania okresu gwarancji Zamawiajqcy potraktuje jako zaoferowanie najkrctszego
dopuszczalnego okresu gwarancji naurzqdzenia, tj.5 lat.

- W przypadku podania okresu gwarancji w miesiqcach lub dniach Zamawiajqcy przeliczy ten oLres na
lata i przyzna punktacje za kaidy zaoferowany zakortczony rok gwaranc ji, czyli np. dla 6 - m-cy
zostanie przyznana liczba punkt6w jak zaSlat, czyli 0,00 pkt.
Uwaga2:

- Zaproponowana klasa energetyczna dla ogrzewania dla parametr6w zasilania 35'C w kEmacie
umiarkowanym nie mo2e byi ni?sza niZ klasa A++. W przypadku zaproponowania ni2szej klasy oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgod na z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

* W przypadku zaproponowania wyzszej klasy energetycznej dla ogrzewania dla parametr6w zmilania
35oC w klimacie umiarkowanym ni2 klasa A+++ punkty zostanE przyznanejak za klasq A+++ [10,00

rzyznane punKry wg nvsze) ta
Lp. Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepla oraz okres

gwarancii na urz4dzenia
Liczba punkt6w moiliwa

do uzyskania
0.30,00

1 Iglrre!trjglryfikatu jakosci EHpA-e lub Hp Keymark 10,00
Nie wszystl<ie posiadal'q certyfikat jako6ci EHPA-Q lub HP Keymark 0,00
Wszystkie posiadajq certyfikat jakoSci EHPA-Q (wydany w dowolnym krajul
lub HP Keymark 5,00

lMsrystkie posiadajq certyfikat jako$ci EHPA.Q [vyydany na rynek polski) 10,00
2 Klasa energetyczna dla ogrzewania dla parametr6wzasilania 35"C

w klimacie umiarkowanym 10,00

Klasa A++ 0,00
Kla.sa A+++ 10,00

3 Gwarancja 10,00
Gwarancja na ka2dq na ka2dq instalacjg powietrznej pompy ciepla 8 lat 10,00
Gwarancja na ka2dq na ka2dq instalacjq powietrznej pompy ciepla 7 lat 7,50
Gr,rrarancja na kaidq na ka2dq instalacjq powietrznej pompy ciepla T lat 2,50
Gwarancla na ka2d4 na ka2dq instalacjq powietrznej pompy ciepla 5 lat 0,00
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pkt), a do umowy zostanie wpisana zaproponowana w ofercie klasa energetyatra dla ogrre*ani, dla
parametr6w zasilania 35"C w klimacie umiarkowanym.

- W przypadku zaoferowania pomp ciepla do w r62nej klasie energeLycznej przy ocenie kr.rterium
bqdzie brana pod uwagq najni?szazaproponowana klasa energetyczna.

Uwaga 3: Stosowny certyfikat iako5ci EHPA-Q lub HP Keymark w oryginale lub potwierd:ony za
zgodnoS6 z oryginalem naleiry zal4czyt, do oferty. W przypadku nie dot4czenia tego dokumertu oraz
braku moiliwo6ci samodzielnego zweryfikowania przezZamawiai4cego zloionego oSwiacczenia,
Wykonawca zostanie wezwany do iego przedloienia w trybie wyiaSnieri do zloionei of-.rty na
podstawie art, 87 ust. 1 ustawy PZP.W przypadku gdy dokument nie zostanie przedloiony oferta
qqlyma 0,00 pkt za to kryterium czqsciowe.

pr ne punKry tzsze) la
Lp. Parametry zaoferowanych powietrznych pomp ciepla oraz okres

gwarancii na urz4dzenia
Liczba punkt6w moiliwa

do uzyskania
0-30,00

I Klasa energetyczna 15,00
Kla-sa A 0,00
Klasa A+ 15,00

2 Gwarancia 15,00
Gwarancja na kaZdq na ka2dE instalacjg powietrznej pompy ciepta 6lat 15,00
Gwarancia na ka2d4 na ka2dE instalacjq powietrznej pompy ciepla S lii 0,00

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 15.7,3
Dla zadania nr 2 ofertom zosta kty (PGzl beli

Uwaga 1:

- Wykonawca, kt6ry zaoferuje gwarancjq na instalacjq dluisz4 niL 6lat otrzyma 15,)0 pkt
w przedmiotowym kryterium czqSciowym.

- Brak podania okresu gwarancji Zanawiaj4cy potraktuje jako zaoferowanie najkr,itszego
dopuszczalnego ol<resu gwarancji na urzqdzenia, tj. 5 lat.

* W przypadku podania okresu gwarancji w rniesiqcach lub dniach Zamawiajqcy przeliczy ten Hres na
lata i przyzna punktacje za kaildy zaoferowany zakortczony rok gwarancji, czyli np. dla 61 m-cy
zostanie przyznana liczba punkt6w jak za S lat, czyli 0,00 pkt.
Uwaga2:

- Zaproponowana klasa energetyczna nie mo2e by( ni2sza ni2 klasa A. W przypadku zapropon twania
ni2szei klasy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna zSlWZna podstawie art. BD ust. 1
pkt 2 ustawy PZP

* W przypadku zaproponowania wyiszej klasy energetycznej niZ klasa A+ punkty zostanE ptz lznane
)ak za klasq A+ [15,00 pkt), a do umowy zostanie wpisana zaproponowana w ofercir klasa
energetyczna.

- W przypadku zaoferowania pomp ciepla do w r62nej klasie energetycznej przy ocenie kryterium
bQdzie brana pod uwagq najniZsza zaproponowana klasa energe Wczna.

2)RozdzialII-Formularzofertydlazadanianr2,zgodnie,,

Pytanie 176: Prosimy o zmianq kryterium oceny ofert dla zadania nr 2 z uwagi na to, iLZamawia)4cy
najwy?ej punktuje klasq energetycznE A+++, a najwy|sza klasa clla ponp ciepla tylko clo cieple wody
u2ytkowej (dostqpne na ryku) to A+. Sugerowalo by to, 2e jest to omyika, poniewa2 taka klasa A+++ cotyczy
i jest zasadna w przypadku pomp ciepla do ogrzewania budynk6w. Sugerujemy zatem zmianq kry:erium
oceny ofert dla pomp ciepla do c.w.u. i opisanie jej w nastqpujEcy spos6b,,klasa energ etycznaA - 0 pg-rkt6w,
klasa energetycz\a A+ - 10 pkt.

Odpowiedf L7 6t lakodpowiedZ nr 175.

Pytanie 177:Zamawiajqcy w SIWZ w pkt. 15.7.3 dla zadania nr 2 - opis kryteri6w kt6rymi Zamawiaj4cy
bqdzie kierowal sig przy wyborze oferty najwy2ej punktuje B letniq gwarancjq. Zwracamy rwagq
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Zanrawiaj4cemu, 2e standardowa gwarancja producent6w pomp ciepla do c.w.u. to 2 lata, a kar2de jej

wydlu2enie p0w0dowa6 bqdzie wzrost koszt6w do poniesienia z tytulu wydlu2enia okresu gwaranc i, kt6re
wykonawcy bgdq musieli uwzglqdnii w swojej ofercie. Majqc to na uwadze, 2e okres trwaloSci pro ektu to
5latprosimyzatemozmianqpunktacji iustaleniajej wnastQpujEcysposdb: Slat-0pkt,,6lat-10pkt.
Naszym zdaniem taki spos6b oceny ofert w kryterium poza cenowym w zakresie gwarancji dla urz ldzenia
pozwoli wypoSrodkowac zar6wno oczekiwania Zamawiajacego co do trwaloSci urz4dzen jak r6wnie2
koszty, kt6re poniesie na realizacjq tej czqSci zam6wienia.

Odpowiedf 177 t JakodpowiedZ nr 175.

Pytanie 17& Czy Zamawia)qcy zmieni w SIWZ pkt. 15.7.4 dla zadania nr. 3 - Opis kryteri6w kt6rymi
Zamawia)4cy bqdzie kierowal siq przy wyborze oferty? ZamawiajEcy w kryterium poza cenowyn oceny
ofert dodatkowo nagradza jakoSi w postaci odpowiedniego znaku, ale punktowanie najwy2ej znaku IHPA Q
i pomijanie przy najwyLszej punl<tacji znaku HP Keymark jest krzywdzEce dla producent6w uz4dzen
z HP Keymark. Pragniemy zwr6cit, uwagq, 2e znak HP I(eymark jest w ocenie wiqkszoSci produent6w
urzEdzen znakiem bardziej wymagajqcym niZ znak EHPA Q ibadania jakie musi przejS(. urzEdzerie, aby
uzyskai HP Keymark sq bardziej rygorystyczne. Prosimy zatem o zmianq kryterium punktacji dla:adania
nr 3 na nastqpujqcy: ,,Nie wszystkie pompy ciepla posiada)qznaki jakoSci EHPA Q lub HP Keymark 0 pkt.,
wszystkie posiadajq znak jakoSci EHPA Q lub HP l(eyrnark - 10 pl<t.".

OdpowiedZ 17B/Modyfikacia 4: Zamawia)4cy modyfikuje treSi Rozdzialu I - Instrukcji dla Wykornwc6w,
w szcze96lnoSci:

1) pkt L5.7 .4 w nastgpujqcy spos6b:
Przed modyfikaci4
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 15.7.4
Dla zadania nr 3 ofertom zostan4 przyznane punkty [PG3), wg poni2szej tabeliwg ponrzszel tapunn)t Lzt)

Lp. Parametry zaoferowanych gruntowych pomp ciepla oraz okres
gwarancji na urzqdzenia

Liczba punkt6w moZliwa
do uzyskania

0-30,00
I Posiadanie certyfikatu jakoSci EHPA-Q lub HP Keymark 10,00 :

Nie wszystkie posiadajq certyfikat jako5ci EHPA-Q lub HP Keymark 0,00
Wszystkie posiadajq certyfikat 1'al<o6ci EHPA-Q (wydany w dowolnym
l<raju) Iub HP Keymark 5,00

Wszystkie posiadaj4 certyfikat jako6ci EI{PA-Q (wydany na rynek
polskiJ 10,00

2 Klasa energeWczna dla ogrzewania dla parametr6w zasilania
35'C w klimacie umiarkowanym 10,00 ,,

Klasa A++ 0,00
Klasa A+++ 10,00

3 Gwarancja 10,00
Gwarancja na ka2d4 na kaZdq instalacjg gruntowej pompy ciepla B lat 10,00
Gwarancja na ka2dq na ka2dq instalacjq gruntowej pompy ciepla 7 lat 7,50
Gwarancja na ka2dE na ka2dq instalacjq gruntowej pompy ciepla 7 lat 2,50
Gwarancja na ka2d4 na kaZdq instalacjq gruntowej pompy ciepla 5 lat 0,00

Uwaga L:

- Wykonawca, kt6ry zaofertje gwarancjg na instalacj q dlu|sz4 ni2 8 lat otrzyma 10,t0 pkt
w przedmiotowytn kryterium czqSciowym.

- Brak podania okresu gwarancji Zamawiaj4cy potraktuje jako zaoferowanie najkrc tszego
dopuszczalnego okresu gwarancji na urzqdzenia, tj. 5 lat.

- W przypadku podania okresu gwarancji w miesi4cach lub dniach Zamawiajqcy przeliczy ten o ires na
lata i przyzna punktacje za l<aLdy zaoferowany zakoitczony rok gwaranc ji, czyli np. dla 6 L m-cy
zostanie przyznana liczba punl<t6w jak za5lat, czyli 0,00 pkt,

Uwaga2:
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- Zaproponowana klasa energe$czna dla ogrzewania dla parametr6w zasilania 35'C w lclimacie

umiarkowanym nie moZe bytnilszani2 klasa A++. W przypadku zapr0ponowania ni2szej klav oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna zSIWZ na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 2 ustatty PZP.

- W przypadku zaproponowania wy2szej klasy energetycznej dla ogrzewania dla parametr6w zrsilania
35oC w klimacie umiarkowanym niZ klasa A+++ punkty zostanE przyznane jak za klas.. A+++
(L0,00 pktJ, a do umowy zostanie wpisana zaproponowana w ofercie klasa energetycna dla
ogrzewania dla parametr6w zasilania 35oC w l<limacie umiarkowanym.

- W przypadku zaoferowania pomp ciepta do w r6inej klasie energetycznej przy ocenie krvterium
bqdzie brana pod uwagQ najni?sza zaproponowana klasa energetyczna.

Uwaga 3: Stosowny certyfikat iako6ci EHPA-Q lub HP Keymark w oryginale lub potwierdz*ny za
zgodnoit z oryginalem naleLy zal4czyt. do oferty. W przypadku nie dol4czenia tego dokumenJu oraz
braku moiliwo6ci samodzielnego zweryfikowania przez Zamawiai4cego zloilonego o6wiad:zenia,
Wykonawca zostanie wezwany do iego przedloienia w trybie wyia6nieri do zlo2onei of€rty na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP.W przypadku gdy dokument nie zostanie przedlo2ony oferta
otrzyma 0,00 pkt za to kryterium towe.

Po modyfikacii
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 15.7.4
Dla zadania nr 3 ofertom zostanE przyznane punkty (PG3J, wg poni2szej tabeli:

tp. Parametry zaoferowanych gruntowych pomp ciepla oraz okres
gwarancii na urzqdzenia

Liczba punkt6w mo2liwa
do uzyskania

0-30,00
1 Posiadanie certyfikatu jakodci EHPA-Q lub tlP Keymark 10r00

Nie wszystkie posiadaiq cerryfikat jako5ci EHPA-Q lub HP Keymark 0,00
Wszystkie posiadajq certyfikat jako6ci EHPA-Q (wydany w dowolnym
kraju) Iub HP Keymark 10,00 :

2 Klasa energetyczna dla ogrzewania dla parametrdw zasilania
35oC w ldimacie umiarkowanym 10,00

Klasa A++ 0,00
Klasa A+++ 10,00

3 Gwarancja 10,00
Gwarancja na ka2dq na ka2d4 instalacjg gruntowej pompy ciepta 6 lat 10,00
Gwaranc;'a na kaidq na ka2dq instalacjq gruntowej pompy ciepta 5 Iat 0,00

Uwaga 1:

- Wykonawca, kt6ry zaoferuje gwarancjq na instalacj g dlulsz4 ni| 6 lat otrzyma 10,€0 pkt
w przedmiotowym l<ryterium czgSciowym.

- Brak podania okresu gwarancji Zamawiajqcy potraktuje jako zaoferowanie najkrr tszego
dopuszczalnego okresu gwarancji na urzqdzenia, tj. 5 lat.

- W przypadku podania okresu gwarancji w miesi4cach lub dniach Zamawiaj4cy przeliczy ten o <res na
lata i przyzna punktacje za ka|dy zaoferowany zakortczony rok gwarancji, czyli np. dla 6 t m-cy
zostanie przyznana liczba punl<t6w jak za 5lat, czyli 0,00 pkt.

Uwaga2:

- Zaproponowana klasa energetyczna dla ogrzewania dla parametr6w zasilania 35'C w kjmacie
umiarkowanym nie mo2e byi nilsza ni2 klasa A++. W przypadku zaproponowanianilszel klasS oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgod na z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

- W przypadku zaproponowaniawyLszej klasy energetyczne) dla ogrzewania dla parametr6w zasilania
35'C w klimacie umiarkowanyrn ni2 klasa A+++ punkty zostanE przyznane jak za klasq A+++ [10,00
pkt), a do umowy zostanie wpisana zaproponowana w olercie klasa energetyczna dla ogrzewania dla
parametr6w zasilania 35'C w klimacie umiarkowanym.

- W przypadku zaoferowania pomp ciepla do w r6Znej klasie energetycznej przy ocenie kry-erium
bqdzie brana pod uwagq najniZsza zaproponowana klasa energetyczna.

Uwaga 3: Stosowny certyfikat iako6ci EHPA-Q lub HP Keymark w oryginale lub potwierdz'tny za
zgodnoSd z oryginalem naleiry zal4czyt do oferty. W przypadku nie dol4czenia tego dokumentr oraz
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braku moiliwo6ci samodzielnego zweryfikowania przezZamawiai4cego zlo?onego o5wiad:zenia,
Wykonawca zostanie wezwany do iego przedloienia w trybie wyja$niefi do zlotonei ofe rty na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy dokument nie zostanie przedloiony oferta

a 0,00 pkt za to kryterium czq6ciowe.
2) Rozdzial II - Formularz oferty dla zadania nr 3, zgodnie z zalEcznikiem do niniejszego pisrna.

Pytanie lT9tZamawiajqcy w SIWZ pkt 15.7.4 dlazadania nr.3 - Opis kryteri6w kt6rymi Zamauiaj4cy
bqdzie kierowai siq przy wyborze oferty najwy2ej punktuje 8 letniq gwarancjq. Podobnie jak w przTpadku
pomp ciepla do cieplej wody u2ytkowej jak r6wnie2 w przypadku pomp ciepla do ogrzewania (c.o, rc.wu.J
standardowa gwarancja producent6w naurz4dzenia to 2 lata, a kaZde jej wydtu2enie powoduje dodatkowe
koszty iwyraLny wplyw na ofertq wykonawcy. Prosimy zatem o zmianq kryterium oceny ofert i przy qcie jej
w nastqpujqcy spos6b: 5 lat - 0 pkt., 6 lat - 10 pkt. Naszym zdaniem taki spos6b oceny ofert w krl.terium
poza cenowym w zakresie gwarancji dla vz4dzenia pozwoli wypoSrodkowat. zar6wno oczetiwania
Zamawiajqcego co do trwaloSci urzqdzeitjak r6wnie2 koszty kt6re poniesie na realizacjq tego zam6'vienia,

Odpowiedf 179:lak odpowiedZ nr L7B.

Pytanie 180: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy nie bqdzie wymagal wpisania nazry
podwykonawcy w formularzu oferty, jeSli nie jest on znany na etapie skladania ofert i jeSli wykonarrca nie
korzysta z jego zasob6w w celu spelniania warunk6w udziaiu w postqpowaniu a jedynie Zamawiajqcy
bqdzie wymagal podania wartoSci lub procentowej czq6ci zam6wienia jakq ma zamiar powierzyi
podwykonawcy.

OdpowiedZ 180: Zamawiajqcy nie wymaga wpisania nazwy podwykonawcy w formularzu oferty j:Sli nie
jest on znany \a etapie skladania of'ert.

Pytanie 181: Proszq o wyjasnienie/sprecyzowanie nurtujEcego nas pytania dotycz4cego:
Zadanie nr 3: ,,Dostawa i monta2 gruntowych pomp ciepla do c.o. i c.wLl."
Pkt. V, tab.B. Dolne 216dto ciepla.

,,Wykonawca winien wykonai wypelnienie otwor6w po odwiertach bentonitem.
Wymiennik gruntowy [dolne 2r6dlo pompy ciepta) powinno byd zaprojektowane i wykonane -rgodnie

z wyty cznymi proj ektowyrni PO RT PC."

Wytyczne PORT PC jasno okre6lajq,2e powinno stosowai siq specjalne dedykowane do tego celu mieszanki
do wypelniania przestrzeni otworowej o wysol<im wsp6lczynniku przewodzenia ciepla ). ptwy2el
2,0W/m*K (jak np. ThermoCemPlus, Hekoterm, StuvaTerm i inneJ, natomiast bentonit takim mate rialem
nie jest. W zwiqzku z powylszym proszQ o sprecyzowanie, czy nale2y zastosowai dedyl<owany rraterial
o podwy2szonym wsp. przewodzenia ciepla zgodnie z wylycznymi PORT PC czy moZe to byi benton t?

Odpowiedf 181: Jak odpowiedZ na pytanie nr 1,73.

Pytanie LBZTW pompach CWU wsl<azujecie Paristwo czynnik chlodniczy R1344 czy mozna
zaproponowat. urz4dzenia z czynnikiem R4 1 0A?

Odpowiedf 182: jak odpowied2 nr 1,2L.

Pytanie 183: Moc pomp ciepla CWIJ wskazana w Wymaganych pararnetrach to 3400 W dla ukladu
termodynamicznego i 5900 W dla maksymalnej mocy, czy maksymalna moc zestawu obejn"ruje wartrSd
mocy pompy plus grzalki wewnqtrzne i zewnqtrzne?

Odpowiedf 183: fak odpowiedZ na pytanie nr 1,64.
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Pytanie lB4t Czy je5li pomieszczenie gdzie bqdzie umiejscowiona pompa CWU bqdzie wolne od rapyleri
i o dostatecznej powierzchni wraz z dobrq wentylacjE czy w6wczas bqdzie mo2liwe zasysanie
z pomieszczenia gdzie umiejscowiona bqdzie pompa?

Odpowiedf 184: Prosimy o zapoznanie siq z Rozdzialem lY - Szczegllowy Opis Przedmiotu Zam6

Pytanie L85: Czy w wymaganiach o montaZu 30 zestaw6w pomp w ramach jednego zadania mozn
wskazad pompy powietrzne kt6re produkuj4 cwU ale squrz4dzeniami dwufunkcyjnymi?

Odpowiedf 185: Tak.

Modyfikacia 5: Modyfikuje siq tre5i Rozdzialu I - Instrukcja dla Wykonawc6w w szczeg6lno6ci:
1. 11,5.7.2 w nastqpuj4cy spos6b:
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Przed
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. L5.7.2
DIa zadania nr 1 ofertom zostanE przyznane punkty (PG1J, wg poni2szej tabeli:

Uwaga 1:

- Wykonawca, kt6ry zaoferuje gwarancjg na urzqdzenia dlu2sz4 niq 7 lat otrzyma 10,

w przedmiotowym kryterium czqSciowym.

- Brak podania okresu gwarancji Zamawiajqcy potraktuje jako zaoferowanie naj
dopuszczalnego okresu gwarancji na urzqdzenia, tj. 5 lat.

- W przypadku podania okresu gwarancji w miesiqcach lub dniach Zamawiaj4cy przeliczy ten
lata i przyzna punl<tacje za ka|dy zaoferowany zakohczony rol< gwaranc ji, czyli np. dla
zostanie przyznana liczba punkt6w jak zaS lat, czyli 0,00 pkt.

Uwaga 2: Zaproponowana minimalne maksymalne obciEZenie Sniegiem to 5 400 Pa, w p
zaoferowania urz4dzenia o mniejszym maksymalnym obci42eniu 6niegiem oferta Wykonawcy
odrzucona jako niezgodna z SWIZ. Stosowny raport z badaf wykonanych przez akredy
iednostkq badawcz4 w oryginale lub potwierdzony za zgodno6d z oryginalem nalezy
oferty. W przypadku nie dol4czenia tego dokumentu oraz braku mo2liwoSci samodzi
zweryfikowania przez Zamawiai4cego ztoionego oSwiadczenia, Wykonawca zostanie wez
iego przedlotenia w trybie wyia6nieri do ztoZonei oferty na podstawie art. 87 ust. 1 us
W przypadku gdy dokument nie zostanie przedtoZony oferta otrzyma 0,00 pkt za to
czqSciowe.
Uwaga 3: Zaproponowana minimalna odporno6i na gradobicie to odporno6i na uderzenie kuli o
min.25 mm spadajqcej z prqdkoSciq min.23 m/s, w przypadku zaoferowaniaurz4dzenia o m
odpornoSci na gradobicie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodnazSWIZ. Stosowny
zbadafi wykonanychprzez akredytowanE iednostkg badawcz4 w oryginale lub
zgodnoSd z oryginalem naleiryzal4czytdo oferty. Wprzypadku nie dolqczenia te

Parametry zaoferowanych paneli fotowoltaicznych oraz okres
gwarancji na urz4dzenia mo2liwa do

Maksymalne obciqienie Sniegiem fpotwierdzone raportem z badan
nanych przez akredytowanq jednostkq bad

ni2 5400Pa i mniejsze ni2 B000Pa
r6wne lub wiqksze nii 8000Pa
Odporno56 na gradobicie (potwierdzone raporrem z badafi
wykonanych przez akredytowanq jednostkq badawczq)
Kula o Srednicy do 25 mm wl4cznie spadajEcej z prqdko6ciq min. 23 m/s
Kula o Srednicy powy2ej 2Smm spadajqcej z prqdko(ciq min. 23 m/s

Gwarancja na ka2dq instalacjq fotowoltaicznq 5 lat
Gwarancja na ka2dE instalacjq fotowoltaicznq 6 lat
Gwarancja na kaidq instalacjq fotowoltaicznq 7 lat

u oraz



braku moiliwo6ci samodzielnego zweryfikowania przez Zamawiai4cego zlozonego o6wiaftzenia,
Wykonawca zostanie wezwany do jego przedlozenia w trybie wyia6nier( do zloionei ofarty na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy dokument nie zostanie przedtoZonl oferta
otrzyma 0,00 pkt za to um czq6ciowe.

Po

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 15.7.2
Dla zadania nr 1 ofertom zostana Drzvznannr m zostanE przyznane punkty [PG onl tabeli

Lp. Parametry zaoferowanych paneli fotowoltaicznych oraz okres
gwarancii na urz4dzenia

Liczba punktew
mo2liwa do uzys<ania

0-30,00
1 Maksymalne obciqienie $niegiem {potwierdzone raportem z badan

wykonanych przez akredytowanE jednostkg badawczql
10,00 .

r6wne 5400Pa 0,00
wigksze ni2 5400Pa i rnniejsze ni2 B000Pa 5,00
r6wne lub wiqksze ni2 B00OPa 10,00

., Odporno56 na gradobicie [potwierdzone raportem z badafl
wykonanych przez akredytowanq jednostkq badawczq)

10,00

Kula o Srednicy do 25mm wlqcznie, spadajqcej z prqdkoSciq do 23 m,/s
wlqcznie 0,00

Kula o Srednicy powy2ej 25mm, spadajqcej z prqdko5ciq powyzej
23 m/s 10,00

3 Gwarancja 10,00
Gwarancja na ka2dq instalacjq fotowoltaicznq 5 lat 0,00
Gwarancja na ka2d4 instalacjq fotowoltaicznq 6 lat 5,00
Gwarancja na ka2dq instalacjq fotowoltaiczn4 7 lat 10,00

Uwaga L;

- Wykonawca, kt6ry zaoferuje gwarancjg na urzqdzenia dLulsz4 niq 7 lat otrzyma 10,J0 pkt
w przedmiotowym kryterium czqSciowym.

- Brak podania okresu gwarancji Zamawiaj4cy potraktuje jako zaoferowanie najkrotszego
dopuszczalnego okresu gwarancji na urzqdzenia, tj. 5 lat.

- W przypadku podania okresu gwarancji w miesi4cach lub dniach Zamawiajqcy przeliczy ten o<res na
lata i przyzna punktacje za kahdy zaoferowany zakonczony rok gwaranc ji, czyli np. dla 61 m-cy
zostanie przyznana liczba punkt6w jak zaSlat, czyli 0,00 pkt.

Uwaga 2: Zaproponowana minimalne maksymalne obci42enie Sniegiem to 5400 Pa, w prz3padku
zaoferowania wz4dzenia o mniejszym maksymalnym obciq2eniu Sniegiem oferta Wykonawcy ztstanie
odrzucona jako niezgodna z SWIZ. Stosowny raport z badali wykonanych przez akredytewan4
iednostkq badawcz4 w oryginale lub potwierdzony za zgodnoSt, z oryginalem naleiy zalqayt, do
oferty. W przypadku nie dol4czenia tego dokumentu oraz braku mo2liwo$ci samodzi-.lnego
zweryfikowaniaprzez Zamawiai4cego zloilonego o6wiadczenia, Wykonawca zostanie wezwrny do
iego przedloZenia w trybie wyia6nierfi do zloZonei oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy pZp.
W przypadku gdy dokument nie zostanie przedloZony oferta otrzyma 0,00 pkt za to kryrerium
czqSciowe.
Uwaga 3: Zaproponowana minimalna odpornoSi na gradobicie to odpornoSi na uderzenie kuli o Srednicy
min. 25 mm spadaj4cej z prqdko6ciq do 23 m/s wlqcznie, w przypadku zaoferowania urzdzenia
o mniejszej odporno6ci na gradobicie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWIZ.
Stosowny raport z badari wykonanych przez akredytowan4 iednostkg badawcz4 w oryginale lub
potwierdzonyzazgodno6dzoryginalemnale2yzalqczyt.dooferty.Wprzypadkuniedol4czen atego
dokumentu oraz braku moiliwo6ci samodzielnego zweryfikowania przez Zamawiai4cego
zloLonego o6wiadczenia, Wykonawca zostanie wezwany do iego przedloZenia w trybie wyiesnieri
do zto2onei oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP.W przypadku gdy dokument nie zcstanie
przed oferta otrzyma 0,00 pkt za to kryterium

kt

2) Rozdzial II - Formularz oferty dla zadania nr 1, zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego pisme.
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Modyfikacia 6r Modyfikuje siQ treSd Rozdzialu I - Instrukcja dla Wykonawc6w, w nastqpuj4cy sposob:

Przed modyfikaci4 Po modyfikacii
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 11.1.1
11..1..1.. Wykonawca sklada ofertq za poSrednictwem

,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku" dostqpnego na ePUAP

i udostqpnionego r6wnie2 na miniportalu do dnia
15 wrzeSnia 2020 r. do godz. 10:00.

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt, l1..1.l
1,1,.1,.1,. Wykonawca sklada ofertg za po5redrictwem
,,Formularza do zloLenia, zmiany, wycofanie oferty
lub wniosku" dostqpnego na ePUAP

i udostqpnionego r6wnie2 na miniportalu lo dnia
2B wrzeSnia 2020 r, do godz. 10:00.

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 1,1,,3.6

Otwarcie ofert nastEpi w dniu 15 wrze6nia 2O2O r.
o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiaj4cego: ul.
Obron co w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa - pok6j
nr 1.

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt, 1t.3.6
Otwarcie ofert nastApi w dniu 2B wrzeSnia 202O r.
o godz. 12r00 w siedzibie ZamawiajEcego: u- Obron
co w Pokoju 21,36-1-00 Kolbuszowa - pok6jnr 1.
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