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Kolbuszowa, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyja6nienia i Modyfikacja tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: ,,Poprawa jako6ci powietrza w gminie Kolbuszowa - montai ekologicznych kotl6w
centralnego ogrzewania".

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 marca
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2O2O|S O57-L35278 z dnia
20 marca 2O2O r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Dostawy

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
- Prawo zam6wief publicznych (t.j. Dz. U. z 2079 r. poz. 1843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oboric6w Pokoju 2L,36-LOO Kolbuszowa, przekazuje tre6i zapytartwraz z wyja6nieniami:

Pytanie tz Czy dla czq6ci 1 zam6wienia Zamawiajqcy uzna spetnienie warunku udziatu w zakresie
wymaganego doSwiadczenia, je2eli wykonawca wyka2e i2zrealizowal nale2ycie w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym
okresie co najmniej jedno zam6wienie polegajqce na wykonaniu kotlowni gazowej w oparciu o kotly
kondensacyjne o lqcznej mocy minimum 450 kW?

Odpowiedi 1: Nie, Zamawiajqcy nie uzna spelniania warunku w zakresie doSwiadczenia w takim
przypadku.

Pytanie 2: W ramach zadania Wykonawca zobowiqzany jest wykonai projekt wewnetrznej instalacji
gazowej oraz wykonai tq instalacjq. W druku oferty Zamawiajqcy wyodrqbnil wykonanie dokumentacji
projektowej (z 23 %VAf,l oraz wykonanie kotlowni (z 8% VAT), dlatego prosimy o potwierdzenie,
2e Wykonawca wykonuje wewnetrznE instalacjq gazowA tylko wewnqtrz budynku.

Odpowiedi 2zTak, Zamawiajqcy potwierdza. Jednocze6nie Zamawiajqcy zwraca uwagq, 2e w ramach
Umowy Wykonawca wykonywai bqdzie wylqcznie instalacjq gazowa na odcinku kociol-miejsce
wlqczenia do istniejqcej instalacji gazowej w pomieszczeniu gdzie zlokalizowany jest kociol.
Zakres zadania nie obejmuje instalacji wewnqtrznej budynku - jest to po stronie mieszkaf ca. Dopiero
kiedy mieszkaniec wykona instalacje gazowE to wtedy Wykonawca dokona monta2u kotla i rob6t tylko
w obrqbie pomieszczenia gdzie zlokalizowany jest kociol. Potwierdzamy podlqczenie do istniejqcej

Fundusze
Europejskie
Prograrn Regionalny

Rzeczpospotita
Polska

Unia Europejska
: i Europejski fundusz

Rozwoju RegionrlncAo

Projekt pn. ,,Poprawa jakoSci powietrza w gminie Kolbuszowa - monta2 ekologicznych kott6w
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instalacji w pomieszczeniu monta2u kotla, a w przypadku kiedy jej nie ma w budynku - mieszkaniec
wykona jq w zakresie wtasnym, do pomieszczenia gdzie zlokalizowany bqdzie kociol.

Pytanie 3: Czy Zamawiajqcy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji odstqpi od zapisu dotyczqcego

,,palnika wrzutkowego" i dopu6ci inne konstrukcje palnik6w pelletowych w kotlach na biomasq
spelniajqce wszystkie wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedi 3: Zamawiajqcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiajqcy wyja6nia dodatkowo,
2e intencjq zapisu jest palnik w kt6rym podawanie pelletu odbywa siq poprzez swobodny spadek pelletu
do palnika, w odr62nieniu od palnika typu retortowego. Wg danych ze strony internetowej Pytajqcego,
posiada On tak2e w swojej ofercie kotty z tego typu rozwiqzaniem - palnika wrzutkowego.

Pytanie 4: Niniejszym zwracamy siq z zapytaniem, czy przewidujq Paristwo przesuniqcie terminu
skladania ofert na w/w zadanie?
lnformujemy, 2e jesteSmy zainteresowani w/w zadaniem, jednak2e ze wzglqdu na panujqcq sytuacjq,
oraz koniecznoSi przeprowadzenia wizji lokalnej w wyznaczonym terminie nie jest mo2liwe opracowanie
i przedstawienie poprawnej oferty.

Odpowiedi 4: W chwili obecnej Zamawiajqcy nie przewiduje przesuniqcia terminu sktadania ofert.
Wg wiedzy Zamawiajqcego dokumentacja przetargowa umo2liwia przygotowanie poprawnej i rzetelnej
oferty bez konieczno6ci odbycia wizji terenowych u mieszka6c6w.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29
(t.j. Dz. U. z 2OL9 r. poz. L8431 Zamawiajqcy,
36-100 Kolbuszowa

stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief publicznych

tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrodc6w Pokoju 21,

Modyfikuje tre56 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej w postepowaniu
o udzielenie nieneijszego zam6wienia publicznego:

Przed modvfikacia Po modyfikacji
lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial ! SIWZ:

W Pkt. 15.6.3 Dla zadania nr 2 ofertom zostanq
przyznane punkty (PG2),

Uwaga 1:

Wykonawca, kt6ry zaoferuje gwarancjq
na urzqdzenia dluiszq ni2 10 lat otrzyma
10,00 pkt w przedmiotowym kryterium
czqSciowym.
Brak podania

Zamawiajqcy
zaoferowanie najk16tszego

gwarancjidopuszczalnego okresu
na urzqdzenia, tj. 5 lat.
W przypadku podania okresu gwarancjiw
miesiqcach lub dniach Zamawiajqcy
przeliczy ten okres na lata i przyzna
punktacje za ka2dy zaoferowany
zakoriczonv rok gwarancii, czvli np. dla 61

okresu gwarancji
potraktuje jako

lnstrukcja dla Wykonawc6w- Rozdzial !SIWZ:

W Pkt. 15.6.3 Dla zadania nr 2 ofertom zostanq
przyznane punkty (PG2),

Uwaga L:

Wykonawca, kt6ry zaoferuje gwarancjq
na urzqdzenia diu2szq ni2 13 lat otrzyma
10,00 pkt w przedmiotowym kryterium
czqSciowym.
Brak podania

Zamawiajqcy
zaoferowanie najk16tszego

gwarancjidopuszczalnego okresu
na urzqdzenia, tj. 5 lat.
W przypadku podania okresu gwarancjiw
miesiqcach lub dniach Zamawiajqcy
przeliczy ten okres na lata i przyzna
punktacje za kaZdy zaoferowany
zakodczony rok gwarancji, czyli np. dla 61

okresu gwarancji
potraktuje jako
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m-cy zostanie przyznana liczba punkt6w
jak za 5 lat, czyli 0,00 pkt.

m-cy zostanie przyznana liczba punkt6w
jak za 5 lat, czyli 0,00 pkt.

Opis przedmiotu zam6wienia - Rozdzial tll SIWZ

Pkt. 1.1 Zam6wienie dla zadania nr 1 pn.:

,,Dostawa i montai kotl6w gazowych" obejmuje
m.in.:

a) wykonanie wizji lokalnej u mieszkaric6w
i w przypadku koniecznoSci
rozbudowy/budowy sieci gazowej
lub modernizacji pomieszczenia kotlowni
poinformowanie
i Zamawiajqcego o

mieszkadca

koniecznoici
wykonania prac przez mieszkahca

w swoim zakresie - wraz z okre6leniem
mieszkafcowi terminu wykonania
w/w prac wynikajqcego z Harmonogramu
Rzeczowo Finansowego.

b) opracowanie kompletnej dokumentacji
technicznej wykonawczej obejmujqcej
m.in. wlqczenie do istniejqcei instalacji
gazowej w pomieszczeniu gdzie

zlokalizowany jest kociol, bez

konieczno6ci uzyskiwania pozwolenia na

budowg - L21. szt.
c) opracowanie kompletnej dokumentacji

projektowej budowlano-wykonawczej
obejmujqcej m.in. instalacjq gazowa

w pomieszczeniu gdzie zlokalizowany
jest kociol, wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowq- jeSli po wizji
lokalnej u mieszkadca zajdzie taka
potrzeba - 1 szt.

d) demonta2 istniejqcego lrodla ciepla,
e) przekazanie zdemontowanego lrodla

ciepla do recyklingu co zostanie
potwierdzone kartq przekazania odpadu,

f) monta2 wkladu kominowego lub
wykonanie przewod6w powietrzno-
spalinowego,

g) wykonanie odplywu skroplin
h) monta2 nowego 2r6dla ciepla,

podlqczenie go do istniejqcej instalacji,
uruchomienie i regulacjq,

i) serwis zamontowanych urzqdzeri.
oroz inne wymienione w pkt ll. 7 OPZ

Opis przedmiotu zam6wienia - Rozdzial lll SIWZ

Pkt. 1.1 Zam6wienie dla zadania nr 1 pn.:

,,Dostawa i montai kotl6w gazowych" obejmuje
m.in.:

a) wykonanie wizji lokalnej u mieszkaic6w
i w przypadku koniecznoSci

rozbudowy/budowy sieci gazowej

lub modernizacji pomieszczenia kotlowni
poinformowanie
i Zamawiajqcego o

mieszkaf ca

koniecznoSci

wykonania prac pruez mieszkaf ca

w swoim zakresie - wraz z okreSleniem
mieszkaicowi terminu wykonania
w/w prac wynikajqcego z Harmonogramu
Rzeczowo Finansowego.

b) opracowanie kompletnej dokumentacji
technicznej wykonawczej obejmujqcej
m.in. wlqczenie do istniejqcej instalacji
gazowej w pomieszczeniu gdzie

zlokalizowany jest kociol, bez

koniecznoSci uzyskiwania pozwolenia na

budowq - 120 szt.

c) opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej
obejmujqcej m.in. instalacjq gazowE

w pomieszczeniu gdzie zlokalizowany
jest kociot, wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowq- je6li po wizji
lokalnej u mieszkafica zajdzie taka
potrzeba - 1 szt.

d) demonta2 istniejqcego lrodla ciepla,
e) przekazanie zdemontowanego Lrodla

ciepla do recyklingu co zostanie
potwierdzone ka rtq przekaza nia odpad u,

f) monta2 wkladu kominowego lub
wykonanie przewod6w powietrzno-
spalinowego,

g) wykonanie odplywu skroplin
h) monta2 nowego lrodla ciepla,

podlqczenie go do istniejqcej instalacji,
uruchomienie i regulacjq,

i) serwis zamontowanych urzqdzeri.
oroz inne wymienione w pkt ll. 7 OPZ
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