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Wszyscy Wykonawcy
Wyiaśnienia treści Specyfikacii Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieogranicanym
na zadanie pn,: ,,Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach proiektu ,,Rrzwói
odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec"".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 7 sierpnia
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/3 155-378940 z dnia
12 sierpnia 2020 r,

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

W związku z otrzymanymi pytaniami działając zgodnie z art,38 ust, 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia?}J,4 r. -

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz, U. z 20L9 r. poz. 1843 z późn. zm,), Zamawiający tj. Gmina
Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-1,00 Kolbuszowa, przekazuje treść zapytańwrazz wyjaśnieniami:

Pytanie L: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wyższej mocy
jednostkowej niż podana w SIWZ przy jednoczesnym zachowaniu mocy danego zestawu fotowoltaiczrego?
OdpowiedŹ 1: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych wyższej mocy
jednostkowej, przy założeniu nie zmniejszania ilości paneli przewidzianych dla danego zestawu wg SIW
oraz,ptzy zachowaniu pozostałych parametrów modułów wg SIWZ

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu moduł fotowoltaiczny o wysokości 1750 mm +-17o?

Odpowiedź 2l Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3: Prosimy o podanie liczby instalacji przewidzianych do montażu na gruncie.
Odpowiedź 3: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy

Pytanie 4z Czy Zamawiający dopuszcza czynnik chłodniczy R4].0a dla pomp ciepła?
OdpowiedŹ 4: |ak odpowiedźna pytanie nr 72I w wyjaśnieniach i modyfikacjiz dnia 10.09,2020 r,

Pytanie * Czy Zamawiający dopuści pompy ciepła z zasobnikiem zintegrowanym z jedną dodaikową
wbudowaną wężownicą?
Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6: Proszę o dokładne wyszczegó|nienie ilości montaży instalacji fotowoltaicznych:
- budynki mieszkalne
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Projekt pn. ,,Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec" realizo\./any
jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódrtwa
Podkarpackiego na |ata2OL4-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer RPPK,03.01,0C-],8-
0054 / 77 -00 z dnia L3,72.20I9 r,



- budynki gospodarcze
- grunty
Odpowiedź 6: Zamawiaiącynie posiada takiei wiedzy

Pytanie 7: Zgodnie z Rozdziałem 7, pkt 7.2. SIWZ Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia
z postępowania Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp". Wykonawca wnosi o znianę
ww. zapisu na następujący: ,,Zamawiający przewiduje podstalvy do wykluczenia wskazane a art. 24 ust. 5
pktli8ustawyPzp".Podkreśleniawymaga,żeprzesłankiokreślonewart,24ust.2i4ustawyPzpmają
charakter niedookreślony, a w razie zaistnienia takiej konieczności wykonawcy będą stosowali proc=durę
self-cleaningu określoną w art 24 ust, 8 ustawy Pzp,Zuwagi na to, że analiza oświadczenia o self-cleaningu
jest bardzo ocenna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie czasochłonna i spowoduje przedłużenie
czynności badania i oceny ofert, Ponadto wynik tej analizy (tj. wykluczenie wykonawcy z postępowanir albo
zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania) może być przedmiotem postępo-.vania
odwoławczego przed Krajową lzbą Odwoławcząoraz skargi do Sądu Okręgowego, co również sporł,oduje
znaczące wydłużenie czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nawet o 6-8
miesięcy).
Wobec powyższego, dokonanie zmiany zgodnie z propozycją wykonawcy jest zasadne i konieczne,
W przypadku nieuwzględnienia ww. wniosku, wnoszę o informację w jaki sposób Zamawiający Lędzie
oceniał zaistnienie ww. przesłanek wykluczenia, tj.: jakie sytuacje faktyczne zostaną uznane przez
Zamawiającego jako poważne naruszenie obowiązków zawodowych o których mowa w art,24 ust, 5 pkt 2

ustawy Pzp?
Które z tych przypadków uzna za poważne, a jakie które takimi nie są? Następnie jakie środki dowodowe
zamawiający uznaje za zasadne, za pomocą, których będzie wykazywał ww. naruszenie obowiazków
zawodowych przez wykonawcę? Analogicznie jakie przykładowe stany faktyczne zostaną objęte dyspozycją
art,24 ust, 5 pkt 4 ustawy Pzp? W szczegóIności jak zamawiający oceni sytuację, w której nie zasąizono
odszkodowania na wyżej wymienionej podstawie prawnej, w tym samo rozwiązanie umowy jest wdliwe
i nie powoduje powstania szkody po stronie Zamawiającego, Następnie, w jaki sposób Zamawiający Lędzie
dokonywał oceny wyjaśnień wykonawcy, o których mowa w art.24 ust. 8 ustawy Pzp? |akie przykładowe
środki dowodowe Zamawiający uzna zarystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy?
Wnosimy o udzielenie jednoznacznych wyjaśnień, w przeciwnym wypadku wnosimy o usu:rięcie
ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia, jako przesłaneĘ które są niedookreśIone z punktu wieenia
przepisów prawa, zaczym przemawia fakt,iżZamawiający nie określa sposobu interpretacji tego przapisu,
co pozostawia zbyt duże pole nieuzasadnionej uznaniowości i arbitralności przy podejmowaniu przez
Zamawiającego decyzji w postępowaniu.

Odpowiedź 7:Zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ.
Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia wynikają z przepisów ustawy Pzp, tak jak procadura
samooczyszczenia. Zamawiający nie ma uprawnień by precyzować, syntetyzować czy modyfikować zapisów
ustawy, gdyż żaden z przepisów prawa na to nie pozwala. Normy prawne mają charakter generalny
i abstrakcyjny, zaś stosowanie prawa polega na kwalifikacji stanu faktycznego do konkretnej rnrmy
prawnej. Nie można z góry przewidzieć wszystkich stanów faktycznych i ograniczać w ten sposób działania
ustawy tylko do sytuacji enumeratywnie wskazanych w SIWZ.
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem to na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia braku
podstaw wykluczenia z postępowania.

Pytanie B: Zamawiający w części II i III zamówienia przyzna maksymalną punktację za posiadanie ?rzez
pompy cerĘfikatu jakoŚci EHPA-Q a mniejszą liczbę punktów przyzna za posiadanie certyńkatu
HP Keymark. Prosimy o uzasadnienie jaki jest interes, na którym mogłoby zależeć Zmawiającernu że
przyznaje Wykonawcom większą ilość punktóW za certyfikat EHPA-Q która u większości producentów jest
stopniowo zastępowania certyfikacją HP Keymark? Pragniemy zauważyć, że certyfikaty te są uznawaxe za
równoważne sobie, aczkolwiek HP Keymark jest uznawany zabardziej rygorystyczny certyfikat ja<ości,
gdyż jednostka certyfikująca wizytuje linię produkcyjną urządzeń gdzie przy EHPA-Q do certyfikacji
wymagane jest przesłanie jedynie informacji pisemnej o właściwościach urządzenia. Tak określone kryteria
oceny ofert sztucznie zawężająv,lybór pomiędzy producentami pomp ciepła, którzy spełniają wymogi tIWZ,



PA-Q.w taki sposób że na wygraną może liczyć jedynie firma, która posiada przy okazji certyfikat E

Wnosimy o zmianę kryteriów oceny ofert na następujące:
I Posiadanie certyfikatu jakości EHPA-Q lub HP Keymark 10,00

Nie wszystkie posiadają cerlyfikat jakości EHPA-Q lub HP Keymark 0,00
Wszystkie posiadają certyfikat jakości EHPA-Q (wydany na rynek polski) lub
FIP Keymark

10,00

Odpowiedź 8: }ak odpowiedź na pytanie nr t21, w wyjaśnieniach i modyfikacji z dnia 10,09.2020 r,
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