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Projekt pn. ,,Poprawa jako5ci powietrza w gminie Kolbuszowa - montai ekologicznych kott6w
centralnego ogrzewania" realizowany jest w ramach dziatania 3,3 Poprawa jako6ci powietrza,
poddzialania 3.3.L Realizacja plan6w niskoemisyjnych - wymiana 2r6del ciepla, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 201,4-2020 na podstawie Umowy numer
RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.2019 r.
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Rozwoju liegionalneoc'

Wszyscy Wykonawcy
Wyia5nienia i Modyfikacia tre5ci Specyfikacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
,,Poprawa iako6ci powietrza w gminie Kolbuszowa - montaZ ekologicznych kotl6w centralnego
ogrzewania".

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 1"7 marca2020
r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2020 /S 057-735278 z dnia20 marca2020
r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Dostawy

W zwi4zku z ottzymanymi pytaniami dzialaj4c zgodnie z art. 38 ust, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zam6wief publicznych (tekst jedn. Dz.U.z20t9 r.poz.1843)Zamawiajqcy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul.
0brohc6w Pokoju 21.,36-100 Kolbuszowa, przekazuje teSt,zapytafiwrazzr,uyjasnieniami:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy wymaga przygotowania dokumentacji wykonawczej
i powykonawczej dla poszczeg6lnych lokalizacji. Prosimy o potwierdzenie, 2e ich zakres powstanie
w ustaleniu z Wykonawcq.
Odpowiedf 1: Zamawiaiqcy wymaga dokumentacii, kt6r4 wskazal i zakres minimalny okreflil w cz. I
pkt 2 i pkt 3 Rozdzialu III SIWZ - SOPZ.

Pytanie 2: Na jakim etapie postQpowania przetargowego Zamawiaj4cy bqdzie vrrymagal przedlo2enia kart
katalogowych gl6wnych urz1dzeh wchodz4cych w sklad system6w.
Odpowiedi 2z Zamawiai4cy wskazuie na zapisy pkt 8.31 Rozdzialu I SIWZ oraz cz.I pkt 5 ppkt 3
Rozdzialu III SIWZ - SOPZ.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie,2e zdemontowane kotly, zasobniki i pozostate urzEdzenia pozostaj4 dla
Beneficjent6w i ich utylizacja nie le2y w gestii Wykonawcy.
Odpowiedi 3: W zakresie Wykonawcy iest m.in. demontaZ istniei4cego kotla wraz z czopuchem,
demonta2 koliduiEcych odcink6w instalacii, przekazanie zdemontowanego i:r6dla ciepla do
recyklingu, co zostanie potwierdzone kart4 przekazania odpadu. Wykonawca zobowi4zany iest do
postqpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacii przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
ustawyz dnia 14grudnia20L? r. o odpadach (tekstiedn. Dz. U. z2OL9r.poz.7Olzp6f,n,zm.) i ustawy
227 kwietnia 2001r. Prawo ochronySrodowiska (tekstiedn. Dz.lJ.z20L9r,,poz.1.396zp6tn.zm.).

Pytanie 4; Prosimy o potwierdzenie, 2e Beneficjent ma obowi4zek przygotowat, opiniq kominiarskE na dzieri
wizji lokalnej, kt6r4 przeprowadzi Wykonawca.
Odpowied:Z 4: Mieszkafcy maiq dostarczy6 kopiq opinii/za6wiadczenia/protokolu kominiarskiego
przed wykonaniem dokumentacii wykonawczei. Druga opiniq/zaSwiadczenie/protok6l kominiarski
-po montaZu kotla zapewnia Wykonawca.
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Pytanie 5: Prosimy o informacje ile uklad6w c.o. wymaga zamkniqcia. Czy jest to zakres prac Wykonawcy?
Odpowiedf 5: Zamawiai4cy nie dysponuie wiedz4 ile uklad6w c.o. wymaga zamkniqcia. Zam6wienie
nie obeimuie zamkniqcia ukladu otwartego c.o.

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, 2e dla wstqpnego potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu
w przetargu wykonawca mo2e wypelnid sekcjq alfawlEDZ
Odpowiedi 6: Zamawiai4cy nie potwierdza,IEDZ nale2y wypelnid zgodnie z zapisami pkt 8.2.3
Rozdzialu I SIWZ.

Pytanie 7 : Czy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie niezbqdnych pozwoleri na dokonani e przyl4cza
gazowego?
Odpowiedi 7:Przyl4czagazowe nie s4 obiqte zakresem zam6wienia.

Pytanie 8: Po czyjej stronie, Wykonawcy czy Beneficjenta,lezy odtworzenie istniej4cej warstwy wierzchniej
przestrzeni, gdzie wykonywane bqdzie odcinek podziemnej instalacji gazowej?
Odpowiedi B:Przyl4czagazowe (w tym podziemne odcinki instalacii gazowei) nie s4 obiqte zakresem
zam6wienia,

Pytanie 9: CzyZamawiajqcy bierze pod uwagq fakf i2 uzyskanie pozwoleri na budowq moZe ulec wydlu2eniu
ze wzglqdu na czynniki niezale2ne od Wykonawcy, co mo2e powodowai niedotrzymanie terminu realizacji
zadania r6wnie2 nie z winy Wykonawcy?
Odpowiedf 9. Tak, Zamawiai4cy bierze pod uwagq czynniki niezaleine, kt6re mog4 mied wptyw na
termin wykonania zam6wienia, co potwierdza m.in. spos6b naliczania kar umownych, kt6rych
wysoko66 uzaleiniona iest od zwloki, a nie op6fnienia.

Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, 2e na dzierl podpisania umowy Zamawiaj4cy bqdzie juZ posiadal
kompletn4listq z minimum 90% uczestnikami, u kt6rych bqdzie monta2 instalacji.
OdpowiedZ 10: Zamawiai4cy dysponuie list4 Beneficient6w zakwalifikowanych do udzialu
w Proiekcie.

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, 2e obiekty nie s4 zabytkami ani nie leZq pod ochron4 konserwatorskE.
Odpowiedf 11: Zamawiai4cy potwierdza,Ze na liScie Beneficient6w nie ma obiekt6w zabytkowych
ani bqdqcych pod ochron4 konserwatorskq. Nie wyklucza siq tego, i,e w przypadku rezygnacii lub
braku moiliwo3ci realizacii instalacii u Beneficient6w przekazane zostan4 dodatkowe adresy, kt6re
mog4 by6 zabytkami lub byd obiqte ochron4 konserwatorsk4.

Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku rezygnacji z udzialu w projekcie Beneficjent6w
w korlcowym etapie prac rozwaLanym mo2e byd wydluZenie terminu realizacji danego zadania.
Odpowiedf 5: Zamawiai4cy informuie, ie katalog moiliwych zmian umowy opisany zostal w g 17
Rozdzialu tV SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

Pytanie tT Czy Zamawiajqcy akceptuje fakt obci42enia kosztami niezasadnego wezwania serwisu
w sytuacji, w kt6rej zgloszenie serwisowe nie obejmowalo element6w instalacji zamontowanej przez
Wykonawcq? Wykonawcy niejednokrotnie spotykaiA siq z sytuacjq, w kt6rej wezwania serwisowe nie
obejmujq uszkodzef zwi4zanych z wykonywanq instalacj4, a zgloszeniu podlegaj4 wady instalacji
nieobjqtych zam6wieniem, nale24cych do beneficjenta.
Zwracamy siq z pro6b4 o uwzglqdnienie we wzorze umowy zapisu o moiliwo6ci obci42enia Zamawiaj4cego
odpowiedzialno6ci4 za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgloszenia wady niewykonanej przez
Wykonawcq instalacji
Odpowiedf 13: Zamawiai4cy pozostawia zapisy Rozdzialu IV SIWZ - Istotnych postanowieri umowy
bez zmian. Zamawiai4cy wymaga infolinii dla mieszkafic6w /cz.III Rozdzialu III - SOPZ/ oraz
oczekuie prawidlowo i skutecznie przeprowadzonych szkolerfr i instruktaZu mieszkafc6w co pozwoli
na zminimalizowanie niezasadnych wezwari.

Pytanie 14t Zwracamy siq z proSbq o dopuszczenie moZliwoSci zlo2enia ryczattowej kalkulacji koszt6w
usuniqcia najczqSciej \ivystQpuj4cych usterek lub wad nieobjqtych rqkojmi4 lub gwarancj4. Przyjqcie takiego
rozwi4zania w znacz4cy spos6b obni2y potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak
konieczno6ci uwzglqdnienia w kalkulacji koszt6w dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednoczeSnie
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przyspieszaj4c proces naprawy - serwisanci przystqpuj4 od razu do analizy uszkodzef, nie wyceniaj4c
usterek.
OdpowiedZ 7.42 Zamawiai4cy nie wymaga, a w przypadku iei zloZenia nie bqdzie bral pod uwagQ
Zadnei dodatkowei kalkulacii usuwania ustereklub wad nie obiqtych rgkoimi4lub gwaranci4.
W przypadku iakieikolwiek zmiany sposobu obliczenia ceny oferty - modyfikacii zal4cznika
cenowego - oferta zostanie odrzucona iako niezgodna z SIWZ.

Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie, 2e okres rqkojmi dla ka2dej z czqfici zam6wienia to 5 lat,
Odpowiedf 1 5 : ZamawiaiEcy potwi erdza.

Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, 2e po stronie Wykonawcy le2y obowiqzek wystawienia faktury za
wykonane prace zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.
Odpowiedf 16: Procedura wystawienia faktur zostala opisana w S 11 Rozdzialu IV SIWZ - Istotne
postanowienia umowy.

Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, 2e przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z v,rytycznymi
Wykonawcy, dla podi4czenia instalacji le2y po stronie U2ytkownika/Wla6ciciela budynku.
Odpowiedf 17t Po stronie mieszkaica iest zapewnienie prawidlowo uziemionego podw6inego
gniazda elektrycznego.

Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj1cy stawia wytyczne w zakresie zatrudnienia przez
Wykonawcq pracownik6w na umowq o pracq.
Odpowiedi 18: ZamawiaiEcy nie potwierdza. Zapisy s4 uregulowane w pkt 3.11 Rozdzialu I SIWZ.

Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy nie wymaga, aby Wykonawca oznakowal instalacje
zgodnie z zasadami RPO. JeSIi wymagania s4 inne prosimy na tym etapie podai wielko6d, typ (naklejka,
tablica, etykieta itp.) ilo6i wymaganych oznakowafi dla zadania,
OdpowiedZ L9tZamawiai4cy nie wymaga, aby Wykonawca oznakowal instalacie zgodnie z zasadami
RPO. Oznakowanie urz4dzef iestpo sfonie Zamawiai4cego.

Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy wydluZy termin realizacji zadania jeircli na 2 tygodnie
przed zakorlczeniem terminu nie bqdzie kompletnej listy uczestnik6w projektu.
Odpowiedf 202 Zamawiai4cy informuie, 2e katalog moiliwych zmian umowy opisany zostal w g 17
Rozdzialu IV SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

Pytanie 21: Prosimy o informacje ile uklad6w kotl6w na biomasq wymaga zamkniqcia? Po czyjej stronie le2E
koszty dostosowania ukladu do wymagarl obowiqzuj4cych przepis6w i zamkniqcie ukladu?
Odpowiedf Zl.:Zamawiai4cy nie dysponuie wiedz4 ile uklad6w c.o. wymaga zamkniqcia. Zam6wienie
nie obeimuie zamkniqcia ukladu otwartego c.o.

Pytanie 22: Czy Zamawiaj4cy wymaga podl4czenia kotl6w do monitoringu? Prosimy o potwierdzenie, ze
zapewnienie dostqpu do sieci Internetowe jle?ypo stronie Beneficjenta oraz,2ew przypadku slabego zasiqgu
sieci jego wzmocnienie r6wnie2 stanowi obowi4zek Beneficjenta.
Odpowiedi 222 Zamawiai4cy nie wymaga podl4czenia kotl6w do monitoringu. Wykonawca mo2e
zapewnid monitoring pracy kotl6w w celu wywi4zywania siq przez siebie z obowi4zk6w serwiso-
gwarancyinych oraz prawidlowego diagnozowania ewentualnych usterek i wad. Wyi4tkiem s4
instalacie typu GKP10, GKP11, GKPL?, GKP13 - dla kt6rych Wykonawca w cenie oferty zapewnia
sterowanie przez internet, dostQp do internetu po stronie mieszkarlca - wraz z odpowiednim
zasiqgiem sieci internetowei.

Pytanie 23: Prosimy o wskazanie iloSci lokalizacji dla jakich Wykonawca ma dostarczyd moduly
Internetowe.
Odpowiedf 23t Zamawiai4cy nie wymaga dostawy modul6w internetowych, kotly mai4 mie6
moiliwoS6 podl4czenia modulu zdalnego sterowania. Wyi4tkiem s4 instalacie typu GKP10, GKPl1,
GKP12, GKP13 - ilo56 wg formularza oferty.
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Pytanie 24: Czy Zamawiajqcy potwierdza, 2e oczekuje dostawy kott6w wyposa2onych w poni2szy zestaw
zabezpieczeir: czujnik (presostat) minimalnego ciSnienia wody, termostat bezpieczerlstwa, termostat spalin,
presostat ciSnienia spalin, czujnik poziomu kondensatu?
Odpowiedf Z4;Zamawiai4cy dopuszcza dodatkowe wyposaZenie, ieSli tylko spelnione bqd4 wymogi
ws. minimalnego wyposatenia urz4dze6 zgodnie zcz.ll Rozdzialu III SIWZ - SOPZ.

Pytanie 2* Czy Zamawiaj4cy potwierdza,2e oczekuje dostawy kotl6w (wszystkie modele) wyposaZonych
w standardzie w regulacjq pogodow4 (automatyka pogodowa w cenie) ?

Odpowiedf 25: Zamawiai4cy nie potwierdza.Szczeg6ly podane zostaly w cz,ll Rozdzialu III SIWZ -
soPz.

Pytanie 26; Czy Zamawiaj4cy potwierdza, Ze w odniesieniu do pomp obiegowych w kt6re maj4 byi
wyposaZone kotly gazowe kondensacyjne, w zakresie efektywno5ci energetycznej tych pomp, nale2y opierai
siq na aktualnie obowiqzuj4cej Dyrektywie EU, kt6ra okre6la efektywno6i pomp przez wsp6lczynnik EEI
[ang. Energy Efficiency Index), i oczekuje pomp o EEI<0,2 ?

Odpowiedf 26: Minimalne wymagane wyposa2enie kotl6w zostalo wskazane w cz.ll Rozdzialu III
SIWZ. SOPZ.

Pytanie 27: Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje kotly o maksymalnej mocy akustycznej do 56 dB ?

Odpowiedf Z7=Zamawiai4cy okre3lil wymogi ws mocy akustycznei w cz II. Rozdzialu III SIWZ - SOPZ
i pozostawia ie bez zmian.

Pytanie 281 Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e oczekuje dostawy kotl6w w kt6rych poza mo2liwo3ciq
serwisowania kotla wylqcznie z przodl (bez koniecznoSci demontowania np. szafek kuchennych), istnieie
mo2liwoSd czyszczeniawymiennika zar6wno od strony palnika jak i od strony wylotu spalin (z dw6ch stron)
?

Odpowiedf Z*Zamawiai4cy dopuszczaby czynno6ci serwisowe prowadzone byly od strony palnika
i od strony wylotu spalin (z dw6ch stron).

Pytanie 29: Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e dla kott6w jednofunkcyjnych i koti6w dwufunkcyjnych
z wbudowanymi wymiennikami plytowymi do produkcji C.W.U., oczekuje dostawy kotl6w o stopniu ochrony
IPX 5D, co umo2liwi ich monta2 w pierwszej strefie a wiqc r6wnie2 nad wannE, czy umywalk4 ?

Odpowiedi 29: Zamawiaiqcy okre$lil wymogi ws minimalnego stopnia ochrony kotla w cz. ll.
Rozdzialu III SIWZ - SOPZ i pozostawia zapisy bez zmian.
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