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Kolbuszowa, dnia L5 kwietnia 2020 r.

Fundusze
Europejskie
Fro$ro*r ftegionalny

Rzeczpospolita
Potska r,**t(Afir&cKtI

Unia Europejska
europejski Fundusz

ftorvrnjr ftegionolnego

Projekt pn. ,,Poprawa jako5ci powietrza w gminie Kolbuszowa - monta2 ekologicznych kotl6w
centralnego ogrzewania" realizowany jest w ramach dzialania 3.3 Poprawa jakoSci powietrza,

poddzialania 3.3.1 Realizacja plan6w niskoemisyjnych - wymiana iridel ciepla, Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2074-2020 na podstawie Umowy numer

RPPK.03.03.0L-18-0007/ L8-00 z dnia 28.05.2019 r.

WszyscyWykonawcy
Wyia6nienia i Modyfikacia tre$ci 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 cenhalnego
ogrzewania".

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 77 marca2020 r.

oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2020/5 057-L35278 z dnia20 marca 2020 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Dostawy.

W zwi4zku z oilzymanymi pytaniami dzialaj4c zgodnie z art. 38 ust, 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zam6wierl publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 20L9 r. poz. L843) Zamawiaj4q, tj. Gmina

Kolbuszowa, ul. Obrorlc6w Pokoju 2L,36-t00 Kolbuszowa, przekazuje tre(tzapytaftwraz z wyja5nieniami

oraz modyfikuje treSC SIWZ:

Pytanie t Czy warunkiem rozpoczqcia monta2u instalacji, a nastqpnie jej uruchomienia, jest uzyskanie

pozytywnej opinii kominiarskiej, a jeZeli tak to czy jej uzyskanie le2y po stronie Wykonawcy czy

uZytkownika?

Odpowiedf 1: fak odpowiedf nr 4 w wyiaSnieniach tre6ci SIWZ z dn. O7 .O4.2O2O r.

Pytanie 2z W przypadku gdyby uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej jako warunku rozpoczqcia

montaZu instalacji i/lub jej uruchomienia le2alo po stronie u2ytkownika, w jakim czasie uZytkownik bqdzie

zobowi4zany do przedstawienia Wykonawcy tej opinii? Zwracamy uwagq Zamawiaj4cego na fakl, Le

zwlekanie przez u?ytkownik6w z przedstawieniem pozytywnej opinii kominiarskiej moile zagrozi(.

terminowemu wykonaniu zadania.

Odpowiedi Ztlak odpowiedl nr 4 w wyia6nieniach tre6ci SIWZz dn, O7.O4.2020 r.

Pytanie 3: W przypadku gdyby uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej przezu?ytkownika bylo r6wnie2
warunkiem rozpoczqcia monta2u instalacji czy brak jej przedstawienia w wpnaczonym przez

Zamawiaj4cego czasie spowoduje wskazanie w zastQpstwie innego u2ytkownika?

Odpowiedf 3: Przekazanie opinii kominiarskiei ma nast4pi6 przed wykonaniem dokumentacii
wykonawczei.
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MoiliwoSd zmiany lokalizacii dostawy Instalacii w Eakcie realizacii zam6wienia iest opisana w $ 17

ust. 1 pkt 3 lit. a Rozdzialu MIWZ - Istotnych postanowieri umowy (odpowiednio dla danego
zadania).

Pytanie 4: Czy w przypadku rezygnacji u2ytkownika z udzialu w projekcie Zamawiaj4cy zagwarantuje

wskazanie w zastqpstwie innego uZytkownika celem calo6ciowej realizacji zakresu rzeczowego zamdwienia?

Odpowiedi 4: Zamawiai4cy nie ma moiliwoSci udzielenia takiei gwarancii, iednak dokona wszelkiei
staranno6ci w celu realizacii calego zakresu rzeczowego zam6wienia.

Pytanie S= Czy dla czqSci nr 2 w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa pelletu potrzebnego do

uruchomienia kotla czy te? le2y to po stronie u2ytkownika?

Odpowiedi 5: Dostawa pelletu iestpo stronie uiytkownika.

Pytanie G Czy dla czqSci nr 1 i 2 w zakres prac Wykonawry wchodzi dostosowanie pomieszczenia kotlowni
do obowi4zuj4cych przepis6w prawnych w zakresie wentylacji, ognioodporno6ci drzwi i podlogi,

fundamentu pod kociol, kanalizacji itd. czy teL le2y to po stronie u2ytkownika?

Odpowiedf 6: Dostosowanie pomieszczenia kotlowni do obowi4zui4cych przepis6w iest po stronie
uiytkownika, za wyi4tkiem fundamentu pod kociol ie6li iest wymagany przez producenta - w6wczas

iest to po stronie Wykonawcy. Zamavtiai4cy zwraca uwagQ, 2e kotty mog4 byd instalowane
w ishriei4cych kotlowniach, ale iest teZ moiliwo$d insalowania kotl6w gazowych w innych
pomieszczeniach - zgodnie z przepisami.

Pytanie 7= Czy wzakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaZ regulatora ciEgu kominowego?

Odpowiedf 7: fe5li producent urz4dzerl wymaga montaiu regulatora ci4gu kominowego lub iego
zastosowanie iest konieczne dla prawidlowei pracy danego urz4dzenia to iest to po sronie
Wykonawcy.

Pytanie 8: Prosimy o precyzyjne podanie ile instalacji w zakresie czgSci nr 2 ma zostaC wykonana w ukladzie
otwartym, a ile w ukladzie zamkniqtym.Zwracamy uwagq Zamawiaj4cego, i2 zg. z art.29 ust. 1 ustawy Pzp

przedmiot zam6wienia opisuje siq w spos6b jednoznaczny i wyczerpuj4cy, za pomoce dostatecznie

dokladnych i zrozumialych okreSleri, uwzglqdniajqc wszystkie wymagania i okoliczno6ci mogEce mied wplyw
na sporz4dzenie oferty.

Odpowiedf 8: Zamawiai4cy nie okresla ile instalacii w zakresie czqsci nr 2 ma zostad wykonane
w ukladzie otwartym a ile w zamknigtym,ztego wzglqdu, i;e bqdzie to wynikad z dokumentacii
technicznei wykonawczei opracowanei przez Wykonawcq.

Pytanie 9: Czy w przypadku podl4czenia kotla do istniej4cej instalacji w ukladzie otwartym koszt jej

prawidlowego zabezpieczenia przed, nadmiernym wzrostem ciSnienia (rura bezpieczeristwa/wzbiorcza,
rura przelewowa, rura sygnalizacyjna, naczynie przelewowe) spoczywa na Wykonawcy czy ubytkowniku?
Odpowiedi 9. Prawidlowe zabezpieczenie instalacii c.o, systemu otwartego iest po stronie
u2ytl<ownika.

Pytanie 7.O= Czy w przypadku podlqczenia kotta do istniejqcej instalacji w ukladzie zamkniqtym lub
konieczno6ci zamkniqcia ukladu ze wzglqdu na nieprawidlowo zabezpieczon4 instalacjq otwartA koszt jej

zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ci6nienia w postaci naczynia przeponowego i grupy
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bezpieczefistwa (zaw6r bezpieczeristwa, odpowietrznik, manometr) le2y po stronie Wykonawcy czy

u2ytkownika?

Odpowiedi 10: Dla kotl6w gazowych - ie6li poiemno6d naczynia wzbiorczego zamontowanego w kotle
iest niewystarczai4ca, w zakresie Wykonawcy iest montai naczynia wzbiorczego.
Dla kotl6w na biomasg montowanych w ukladzie zamkniqtym naczynie wzbiorcze iest po stronie
U2ytkownika, a po stronie Wykonawcy montaZ urzqdzenia do odprowadzania nadmiaru ciepla.

Pytanie LI: Czy dla czqSci nr 2 dostawa wq2ownicy schladzaj4cej z zaworem termostatycznym

bezpo5redniego dzialaniale?y po stronie Wykonawcy czy u2ytkownika?

Odpowiedi 11: Po stronie Wykonawcy iest dostawa i montai urz4dzenia do odprowadzania nadmiaru
ciepla

Pytanie L2= Czy da czqSci nr 2 zam6wienia w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i monta2 mieszacza

termostatycznego ?

Odpowiedf 5: Tak, np. dla zespolu podgrzewu c.w.u.

Pytanie 13: Czy dla czqSci nr 2 Zamawiaj4cy dopuszcza zast4pienie wgZownicy schladzaj4cej z zaworem

termostatycznym spelniaj4cym analogiczn4 funkcjq, a zderydowanie tafiszym zaworem dwufunkcyjnym

schladzajqcym np. DBV1 Regulus?

Odpowiedf 13: Zamawiai4cy odsyla do zapis6w R. II ust. 2 pkt 7 Rozdzialu III - SIWZ Szczeg6lowego

Opisu Przedmiotu Zam6wienia (str. 17).

Pytanie t4: Czy dla czq6ci nr 2 zam6wienia w zakres prac Wykonawcy wchodzi podl4czenie kotla do g6rnej

wg2ownicy zasobnika c.w.u.?

Odpowiedf 14: Tak, np. dla zespolu podgrzewu c.w.u.

Pytanie 15: W przypadku gdyby podl4czenie kotla do g6rnej wqZownicy zasobnika le2alo w zakresie prac

Wykonawcy to czy dostawa zestawu pompowego (pompa do ladowania wq2ownicy zasobnika, zawory

kulowe, zaw6r zwtotny, filtr siatkowy, czujnik temp., rura, IEczniki instalacyjne, izolacja) spoczywa na

Wykonawcy czy na uZytkowniku? Prosimy Zamawiaj4cego aby w odpowiedzi odni6sl siq nie tylko do

dostawy samej pompy, ale jak wskazuje pytanie do calego zestawu pompowego.

Odpowiedi 15: Dla zespolu podgrzewu c.w.u. dostawa zestawu pompowego po stronie Wykonawcy.

Pytanie 16: W przypadku gdyby podl4czenie kotla do g6rnej wqZownicy zasobnika leZato w zakresie prac

Wykonawcy to czy Zamawiaj4cy wymaga monta2u pomp trzybiegowych czy elektronicznych?
Odpowiedi 16: Zamawiai4cy wymaga montaiu urz4dzef spelniai4cych aktualnie obowiEzui4ce
przepisy.

Pytanie L7; Czy dla czq6ci nr 1 i 2 zam6wienia w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i monta2 pompy

cyrkulacyjne j wraz z osprzqtem (zawory kulowe, zaw6r zwrotny, filtr siatkowy, czujnik temp., rura, I4czniki
instalacyjne, izolacja)? fe2eli tak prosimy Zamawiaj4cego o podanie czy wymaga monta2u pomp

trzybiegorvych czy elektronicznych?

Odpowiedf ll=Zamawiai4cy nie wymaga dostawy i montaiu pompy cyrkulacyinei.

Pytanie 18: Czy dla czqSci nr I i 2 zam6wienia w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaZ pompy
obiegu grzewczego wraz z osprzqtem (zawory kulowe, zaw6r zwrotny, filtr siatkowy, czujnik temp., rura,
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I4czniki instalacyjne, izolacja)? JeZeli tak prosimy ZamawiajEcego o podanie czy Wmaga monta2u pomp

trzybiegowy ch czy elektronicznych?

Odpowiedt 18: Zam6wienie nie obeimuie montaZu dodathowych pomp na obiegach grzewczych.

Pytanie L9z Czydla czq6ci nr L i 2 zam6wienia w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaZ pompy

zmieszania kotlowego wtazz osprzqtem (zawory kulowe, zaw6r zwrotny, filtr siatkowy, czujnik temp., rura,

l4czniki instalacyjne, izolacja)? fe2eli tak prosimy Zamawiaj4cego o podani e czy :vq1maga montaiu pomp

trzybiegowych czy elektronicznych?

Odpowiedi 19: Dla czqSci nr 1 nie stosuie siq pomp zmieszania kotlowego.
Dla czqSci nr 2 zabezpieczenie minimalnei temperatury powrotu naleZy wykonad zgodnie
z wymogami producenta urz4dzerl.

Pytanie 20: Czy dla czq5ci nr 2 zambwienia w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i monta2

zabezpieczenia powrotu kotla przed zbyt nisk4 temperatura,a jeaeli tak to czy Zamawiaj4cy dopuSci montaz
pompy zmieszania kotlowego?

Odpowiedl 20: fak odpowiedf nr 19.

Pytanie 2L: Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaZ zaworu antyska2eniowego oraz

reduktora ci$nienia?

Odpowiedi 2l: Tak,ie6li wymaga tego producent urz4dzef.

Pytanie 22= Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i monta2 sterownika pokojowego? feZeli tak,
prosimy Zamawiaj4cego o poddanie czy wymaga zastosowania sterownik6w dobowych czy tygodniowych
orazczy majq to byd sterowniki przewodowe czy bezprzewodowe?

Odpowiedf Z?tTak, bezprzewodowy sterownik w Eybie dziennym i tygodniowym. W wyi4tkowych
przypadkach tam gdzie sygnal bezprzewodowy bqdzie mial niewystarczai4c4 moc- Zamawiai4cy
dopu6ci montai sterownika przewodowego.

Pytanie 23= Czy dostawa i monta2 czujnika temperatury zewnqilznej do sterowania pogodowego bqd4cego

na wyposaieniu kotla jest w gestii Wykonawcy?

Odpowiedf 23: Dostawa i montai czuinik6w pogodowych iest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie 2e dostawa i montaZ modulu komunikacji internetowej obejmuje
jedynie kotly kondensacyjne z grupy premium.

Odpowiedf 242 Zamawiai4cy ponrierdza.

Pytanie 252 Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi w przypadku kotl6w kondensacyjnych z grupy premium
dostawa i monta2 modulu WLAN umo2liwiajEcego sterowanie funkcjami sterownika za pomoca telefonu
kom6rkowego?

Odpowiedi 25: Kotly z grupy premium mai4 posiada6 odpowiedni modul umoZliwiai4cy sterowanie
za pomoc4 telefonu kom6rkowego.

Pytanie 2d Czy w przypadku gdyby w zakres prac Wykonawcy miala wchodzid dostawa i monta2 modulu
komunikacji internetowej, to na kim - Wykonawcy czy uZytkowniku - spoczywa obowiqzek dostarczenia
l4cza internetowego i osprzqtu niezbqdnego do podlEczenia modulu internetowego z sieci4 WiFi lub LAN.
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Odpowiedi 26:Zapewnienie l4cza internetowego i sygnalu w pomieszczeniu montaiu kotla iest po

stronie uiytkownika.

Pytanie 27: Czy Zamawiajqcy w ramach przedmiotu zam6wienia wymaga wykonania systemu

monitorowania instalacji?

Odpowiedf ZTtlakodpowiedf nr22wvryla$nieniach treSci SlWZzdn.O7.O4.2O20n

Pytanie 28= Czy dla czqSci nr 2 zamfwienia Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie rur czarnych
gwintowanych?

Odpowiedf 2B: Zamawiai4cy dopuszcza zastosowanie rur przeznaczonych dla danego typu instalacii.

Pytanie 29: Czy dla czqSci nr 1 zam6wienia Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie rur PP z wl6knem
szklanym lqczonych po przez zgrzewanie?

Odpowiedf Z9zZamawiaiqcy dopuszcza zastosowanie rur przeznaczonych dla danego typu instalacii.

Pytanie 30: Czy zakres udzielonej gwarancji na kociol c.o. ma dotyczyt, wyl4cznie szczelnoSci kotla
(wymiennika) czy te2 dodatkowo wszystkich jego podzespol6w (elektronika, podzespoly mechaniczne,

elektryczne)?

Odpowiedf 30: Zakres gwarancii iest okre5lony w S 14 ust. 1 Rozdzialu MIWZ - Istotnych
postanowief umowy (odpowiednio dla danego zadania).

Pytanie 31.;z Czy gwarancja na kociol ma byd gwarancj4 udzielon4 wylqcznie przezWykonawcq czy tez

Zamawiaj4cy \,vymaga aby gwarancja byla udzielona r6wnolegle r6wnie2 przez producenta kotla?

Odpowiedf 31: Gwarancia na kociol ma byd gwaranci4 udzielon4 przez Wykonawcq w okresie
wskazanJrm w $ 14 ust. 1 Rozdzialu MIWZ - Istotnych postanowief umowy (odpowiednio dla danego
zadania), a takZe Zamawiai4cy wymaga aby gwarancia byla udzielona r6v'rnolegle r6wniet przez
producenta kotla, w okresie i zakresie standardowei gwarancii przez niego udzielanei na to
urz4dzenie.

Pytanie 32: Czy w przypadku gdyby Zamawiaj1cy wymagal gwarancji na kociol udzielonej r6wniei, przez

producenta to czy ma ona zostad potwierdzona jego o6wiadczeniem, a je2eli tak to na jakim etapie ma ono

zostai zloLone?

Odpowiedf 32: Do dokumentacii odbiorowei Wykonawca winien zal4czyt o6wiadczenie lub stosowny
dokument d olyczEcy gwaranci i pro ducencki ei.

Pytanie 33: Czy dla czq6ci nr 2 w zakres prac Wykonawcy wchodzi zamurowanie ewentualnych przebiC

w Scianach wykonanych w celu wniesienia kotla do miejsca monta2u oraz przryr6cenie ich do stanu

pierwotnego (ocieplenie, tynkowanie, malowanie, wymiana futryn)?
Odpowiedf 33: Transport kotla do pomieszczenia monta2u winien siq odbywad z wykorzystaniem
ishriei4cych doi6d w tym drzwi. Ewentualne rozbi6rki/przebicia s4 po stronie uiytkownika.

Pytanie 34: Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi oznakowanie ka2dej instalacji zg. zryWcznymi Ministra
Rozwoju i Infrastrukturywzakresie informacji i promocji program6w operacyjnych polityki sp6jno6ci na lata
2014-2020?

Odpowiedf 34: lak odpowiedf nr 19 w wyia6nieniach tre6ci SIWZz dn.07.04.2020 r.
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Pytanie 35: Kto bqdzie ponosil koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania
okresu gwarancji w szczeg6lnoSci w przypadku wyst4pienia awarii z winy u2ytkownika z powodu

nieprzestrzegania warunk6w eksploatacji instalacji zg. z instrukcj4 obslugi systemu i/lub warunk6w kart
gwarancyjnych poszczeg6lnych zamontowanych urz4dze(r, czy to w sytuacji zadzialania sily wy2szej np.

przepiqcia instalacji? Zwracamy uwagQ Zamawiaj4cego na fakt, 2e w przypadku instalacji z kotlami na

biomasq u2ytkownicy czqsto wbrew wytycznym z instrukcji obslugi stosuje pellet pozaklasowy przez co

powoduj4 uszkodzenie palnika lub rury podaj4cej pellet, a w przypadku instalacji z powietrznymi pompami

cieplaprzyczynE awarii czqsto s4zlejjakoSci woda (nieodpowiadaj4ca warto6ciom granicznym wskazanym

w karcie gwarancyjne j),zamarzniqcie instalacji lub zbyt wysokie ci6nienie w instalacji (brak zamontowanego

reduktora ciSnienia). W takich sytuacjach lub w sytuacji zadzialania sily wy2szej nielogicznym bytoby

wymaganie od Wykonawcy usuniqcia awarii w ramach zobowi4zaft gwarancyjnych.

Odpowiedf 35: Zamawiai4cy informuig 2e przedmiotem postepowania nie s4 pompy ciepla. Ponadto

odsylamy do odpowiedzi nr 13 w wyia5nieniach tre6ci SIWZz dn.07.04.2020 r.

Pytanie 362 Czy Zamawiaj4cy potwierdza,2e Wykonawca ponosid bqdzie odpowiedzialno$C z tytulu rqkojmi
i zr6wnanej z ni4 czasowo gwarancji wyl4cznie w zakresie wykonanej przez siebie instalacji i wszelka

samowolna ingerencja u2ytkownik6w w tA instalacjq w okresie trwaloSci projektu skutkowad bqdzie utrat4
rqkojmi i gwarancji?

Odpowiedf 36: Termin rqkoimi nie iest zr6wnany z terminem gwarancii i wynosi 5 lat. Zakres
obeimuie instalaciq wykonan4 w ramach Umowy.

Pytanie 37: Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e u2ytkownicy zobowi4zani bqd4 do przestrzegania zapis6w
przekazanych im instrukcji obslugi instalacji wtym do stosowania siq do wytycznychwzakresie prawidlowej

eksploatacji kotl6w warunkuj4cej utrzymanie gwarancji?

Odpowiedf 37: Obowi4zkiem Wykonawcy iest zapoznanie uZytkownik6w z instrukci4 obslugi
instalacii oraz warunkami gwarancyinymi.

Pytanie 38: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy nie stawia wy|ycznychw zakresie zatrudnienia przez

Wykonawcq pracownik6w na umowq o pracq.

Odpowiedf 38: fak odpowiedt nr 18 w ffia6nieniach tre5ci SIWZ z dn.07.04.2020 r.

Pytanie 39: W celu zapewnienia rzetelnej wyceny prac monta2owych i unikniqcia nieporozumierl na etapie
realizacji inwestycji prosimy o udostqpnienie zestawienia w kt6rym Zamawiaj4cy poda ilo6d zasobnik6w
o konkretnej pojemnoSci zprzyporzqdkowanym do danego typu kotla na biomasq.

Odpowiedf 39r IIoSd i rodzai zespol6w podgrzewu c.w.u. oraz ilo56 i rodzaie kotl6w Zamawiai4cy
wskazal m.in. w Rozdziale III SIWZ.

Pytanie 40t Czy Zamawiaj4cy dopuszcza l4czenie funkcji Kierownika budowy w przypadku udzialu
Wykonawcy w dw6ch czq6ciach zam6wienia?

Odpowiedf 40: W przedmiotowym zam6wieniu nie ma funkcii Kierownika budowy. Zamawiai4cy
dopuszcza, aby osoba, kt6ra bqdzie kierowala robotami sanitarnymi kierowala tymi robotami na obu
zadaniach - w przypadku posiadania stosownych kwalifikacii lub do6wiadczenia dla obu zada6.

Pytanie 41: Czy Zamawiaj4cy dopuszcza dostawq i monta2 zasobnik6w z anod,4magnezowE?

Odpowiedf 41: Nie.
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Pytanie 42t Czy Zamawiaj4cy jest w posiadaniu projektu budowy lub przebudovvy wewnQtrznej instalacji
gazowej wraz z pozwoleniem na budowq o kt6rym jest mowa w tabeli w OPZ dla Zadania nr 1 wykonanie

Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z tzyskaniem pozwolenia na budowg dla jednej

lokalizacji,

Odpowiedi 42zPo stronie Wykonawcy iest m.in. opracowanie kompletnei dokumentacii proiektowei
budowlano-wykonawczei obeimui4cei m.in. instalaciq gazow1w pomieszczeniu gdzie zlokalizowany

iest kociol, wrazz uzyskaniem decyzii pozwolenia na budowq - ie6li po wizii lokalnei u mieszkarlca
zaidzie taka potrzeba.

Pytanie 432 Czy we wszystkich gospodarstwach domowych projektowane kotly bqd4 znajdowa6 siq

w pomieszczeniach dotychczasowych kotlowni?
Odpowiedf 43= Lokalizacia zostanie ustalona na etapie wizii lokalnych u mieszkarlc6w
(u2ytkownik6w).

Pytanie 442 Czy ZamawiajEcy potwierdza, 2e pod pojqciem wewnqtrznej instalacji gazowej naleity rozumied

instalacjq jako uklad przewod6w od kurka gl6wnego, prowadzonych na zewn4trz i wewn4trz budynku do

kotla gazowego wraz z przewodami spalinowymi.

Odpowiedf 44t Po stronie Wykonawcy iest m.in. montaZ na istniei4cei instala$i gazowei

/w pomieszczeniu lokalizacii kotla/ nolyego zaworu oraz filtra siathowego i podl4czenie kotla
zgodnie z wymogami producenta kotla.
Doprowadzenie instalacii gazowei do pomieszczenia lokalizacii kotla iestpo stronie uiytkownika.

Pytanie 45: fe6li budynki nie s4 zasilone w gaz, a opracowanie projektu wewnqtrznej instalacji gazu

rozumianej jako odcinek od gl6wnego kurka gazowego naleZy do obowi4zk6w wykonawcy, prosimy

o informacjq kto ponosi koszty wykonania mapy do cel6w projektowych?

Odpowiedf 45: Dla zadania nr 1 wszystkie budynki s4 zasilane w Eaz,

Pytanie 46: leZ,eli wykonawca ma obowi4zek wykonad wewnqtrzne instalacjq gazow4 od kurka gazowego

prosimy o potwierdzenie, 2e po stronie mieszkarlca jest obowi4zek wykonania odtworzeni nawierzchni: np.

kostki brukowej, uszkodzonej zieleni, skalniak6w lub innych element6w zagospodarowania dzialki.

Wykonawca na podstawie udostqpnionych material6w nie jest w stanie oszacowad koszt6w odtworzenia

nawierzchni do stanu istniej4cego. Z doSwiadczenia nale?y zaloLyt,2e kaidorazowo bqdzie naruszony

zagospodarowany teren i koszty jego odtworzenia bqdq znacznie zr62nicowane na poszczeg6lnych dzialkach.

Dla zachowania por6wnywalno6ci ofert wnosimy o potwierdzenie, 2e koszty odtworzenia terenu dzialek s4

po stronie mieszkarlcdw.

Odpowiedi 46: Doprowadzenie instalacii gazowei do pomieszczenia lokalizacii kotla iest po stronie
uiytkownika.

Pytanie 47: Prosimy o informacjq na temat ilo6ci wymaganych przez Zamawiaj4cego przeglqd6w

serwisowych w okresie udzielonej gwarancji i rqkojmi.

Odpowiedf 4TzZgodnie z zapisami $22 Rozdzialu IV - Istotnych warunk6w umowy (dla obu zadarl).

Pytanie 48: fe2eli instalacja kanalizacyjna wymaga montaZu neutralizatora kondensatu to czy jego dostawa

leZy po stronie u2ytkownika?

Odpowiedi 48: Tak.
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Pytanie 49: Prosimy o potwierdzenie,2e do obowiqzk6w mieszkarlca jest doprowadzenie rur cieplej wody

u2ytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montaZu zasobnika CWU oraz zainstalowanie
podw6jnego gniazdka elektrycznego zabezpieczenie zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym

uziemienia.

Odpowiedf 49: Zamawiai4cy potwierdza.

Pytanie 50: Czy u2ytkownik pozostaje wla$cicielem gruzu zdemontowanej instalacji oraz towarzysz4cym

mu urz4dzeniom.

Odpowiedl 50: |ak odpowiedf nr 3 w wyia5nieniach treSci SIWZz dn.07.04.2020 r.

Pytanie 51: Prosimy o potwierdzenie 2e po stronie Wykonawcy jest demontai, wraz z wyniesieniem

istniej 4cego 2r6dla ciepla.

Odpowiedf 51: fak odpowiedi nr 3 w wyia5nieniach treSci SIWZz dn. 07.04.2020 r.

Pytanie 52: Prosimy o potwierdzenie ze w gestii U2ytkownika jest przekazanie zdemontowanego 2r6dla
ciepla do recyklingu.

Odpowiedf 52: fak odpowiedf nr 3 w wyia$nieniach treSci SIWZz dn. 07.04.2020 r.

Pytanie 53: Czy i ile budynk6w objqtych jest ochron4 konserwatora zabytk6w i czy Zamawiajqcy dysponuje

odpowiednim zezwoleniem na wykonanie w nich instalacji?

Odpowiedf 53: lak odpowiedi nr 11 w wyia6nieniach reSci SIWZ z dn.07,04.2020 r,

Pytanie 54: Czy w przypadku wszystkich instalacji z kotlami w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa

i monta2 cieplomierza? W przypadku gdyby cieplomierz wchodzil w zakres dostawy Wykonawcy prosimy o

okre6lenie czy ZamawiajEcy wymaga dostawy cieplomierza mechanicznego ?

Odpowiedi 54: ZamawiaiEcy nie wymaga dostawy cieplomierzy.

Pytanie 552 Czy zamawiaj4cy dopu6ci w przypadku koti6w stojacychz wbudowanym zasobnikiem 120-130

L (GKP10; GKP11; GKP 12; GKK13) zastosowanie wbudowanego zasobnika ladowanego warstwowo
o pojemno5ci min 100 litr6w. Z danych technicznych wynika 2e wydajnoSC cwu w zasobniku 100 litrowym
ladowanym warstwowo przez wymiennik plytowy jest nie gorsza ni2 zasobniku 120 litrowym ladowanym
przez wqZownicg.

Odpowiedt 55: Tak.

Pytanie 56: $B Umowy - ,,Do obowi4zk6w Zamawiajqcego nale2y:

1) zapewnienie bie24cego nadzoru;

2) dokonanie odbioru wykonanych prac;

3) regulowanie platnoSci wynikaj4cych z faktur wystawianych przez Wykonawcq na zasadach okre5lonych

wumowie."

Wnosimy o okre6lenie terminu przekazania lokalizacji Instalacji przezZamawiajEcego oraz wpisanie go do

obowi4zk6w po stronie Zamawiai4cego. Brak okre6lenia terminu powoduje, i2 Wykonawca nie bqdzie

pewien co do otrzymania adres6w niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Odpowiedt 56: Zamawiai4cy modyfikuie treSd S 8 ust. 1 Rozdzialu IV - Istotnych warunk6w umowy
(dla obu zadaf) poprzez dodanie pkt 4 o nastqpuiqcei tre5cir ,,4) dostarczenie do Wykonawcy listy
i adres6w Beneficient6w oraz Lokalizacii Instalacii w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy".
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Pytanie 57: S 9 ust. 2 Umowy - ,,Cena oferowana przez Wykonawcq obejmuje kompleksowe wykonanie
przedmiotu zam6wienia i zawiera koszt uzgodniefi, dodatkowych opinii i ekspertyz." Dokonanie opisu

w spos6b jednoznaczny i wyczerpuj4cy, oznacza zapewnienie, 2e wykonawcy bqd4 w stanie, bez

dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikowaC, co jest przedmiotem zam6wienia (jakie uslugi,

dostawy czy roboty budowlane) i 2e wszystkie elementy istotne dla wykonania zam6wienia bqd4 w nim

uwzglqdnione. Opis przedmiotu zam6wienia powinien pozwolid wykonawcom na przygotowanie oferty
i obliczenie ceny z uwzglqdnieniem wszystkich czynnik6w wplywaj4cych na ni4. Zamawiaj4cy formuluj4c
opz powinien poslugiwad siq dostatecznie dokladnymi i zrozumialymi okreSleniami oraz uwzglqdniad

wszystkie wymagania i okolicznoSci mog4ce mieC wplyw na sporz4dzenie oferty, maj4c na uwadze to, i2
perspektyw4 decyduj4c4 dla oceny, czy lvqy$czne te zostaly zachowane, jest perspektywa wykonawcy.

Zgodniezart.29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zam6wienia opisuje siq w spos6b jednoznaczny i wyczerpuj4cy,

za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okre5lefi, uwzglqdniajqc wszystkie wymagania

i okoliczno6ci mogqce mied wplyw na sporz4dzenie oferty.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu i modyfikacjq treSci SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedf STtZamawiai4cy modyfikuie treS6 Rozdzialu IV - Istotnych warunk6w umowy (dla obu
zadaf) poprzezwykre6lenie S 9 ust. 2.

Pytanie 58: S11 ust. B -,,W przypadku, gdy ze wzglqd6w niezale2nych od Stron w szczeg6lno6ci braku

mo2liwoSci wykonania Instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji wla6cicieli nieruchomo5ci z uczestnictwa

w projekcie i niezrealizowania z tego powodu calego Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie wyl4cznie za rzeczywist4 liczbq dokonanych Instalacji za cenq odpowiadajEcq iloczynowi
wykonanych Instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianejw ofercie i umowie.

faki jest gwarantowany minimalny poziom zam6wienia? Zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot

zam6wienia opisuje siq w spos6b jednoznaczny i wyczerpuj4cy, za pomoc4 dostatecznie dokladnych

i zrozumialych okre5lerl, uwzglqdniaj4c wszystkie wymagania i okolicznoSci mog4ce mied wplyw na

sporzEdzenie oferty. Zgodnie z orzecznictwem KIO (1555/19) ,,Opis przedmiotu zam6wienia powinien

odzwierciedlat, rzeczywiste potrzeby zamawiaj4cego, ale teL umo2liwiad wykonawcy prawidlowe

skalkulowanie ceny oferty oraz zapewnit, 2e wszyscy potencjalni wykonawcy w ten sam spos6b bqd4

rozumied opis przedmiotu zam6wienia, w szczeg6lnoSci sporz4dz4izloit4oferty pordwnywalne zar6wno co

do zakresu przedmiotu zam6wienia, jak i co do uwzglqdnienia w cenie oferty wszystkich jego element6w

Zamawiaj4cy, w celu wyeliminowania niepewno6ci wykonawc6w co do przedmiotu zam6wienia, ma

obowi4zek jednoznacznie i wyczerpujqco opisad przedmiot zam6wienia na tyle jak tylko jest to mo2liwe.

Zamawiaj4cy nie mo2e przenosiC na wykonawc6w ryzyka zwi4zanego z prawidlow4 wycene przedmiotu

zam6wienia w ofercie, w szczeg6lnoSci biorEc pod uwagq,2e nie moZna prawidtowo wycenic ryzyh,kt6rego
nie moZna prawidlowo i w pelni zidentyfikowaC." Wnosimy o modyfikacjq treSci SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedf 58: W zwi4zku z charakterem proiektu (proiekt parasolowy) Zamawiai4cy nie iest
w stanie precyzyinie okreSlid minimalnego poziomu zam6wienia. Celem Zamawiaiqcego iest
realizacia zam6wienia w pelnym zakresig co umoiliwiai4 m.in. przewidywane moiliwo6ci
aneksowania umowy.

fednocze5nie wskazuiemy na tre56 odpowiedzi nr 61.

Pytanie 59: S13 Umowy - Kary Umowne

Wnosimy o obni2enie wysokoSci kar umownych,w szczeg6lnoSci w zakresie ust. 1 pkt 1 lit. b, e, h, L

Przewidziane kary umowne sq ra2qco wyg6rowane, niewsp6lmierne do cel6w i zaloieirjakim majE slu2yd,

Odpowiedf 59: Zamawiai4cy nie modyfikuie zapis6w $ 13 Rozdzialu IV - Istotnych warunk6w umowy
(dla obu zadarf,).
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Pytanie 60: $17 ust. 1" pkt 1 pkt lit. C i h - ,,g) w przypadku wyst4pienia okoliczno5ci niezale2nych od

Wykonawcy, a majEcych wplyw na termin realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnoSci np. czasowy brak
na rynku urz4dzefr, kt6re byly zaoferowane w ofercie. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnii
ZamawiajEcemu wcze6niejsze zapewnienie dostawy od producenta lub sprzedawcy."

hl w przypadku konieczno6ci zmiany dopuszcza siq mo2liwo6i zwiqkszenia/zmniejszenia ilo6ci

poszczeg6lnych instalacji w przypadku zgloszeri do projektu dodatkowych uczestnik6w / rezygnacji

z projektu uczestnik6w." pkt g - Co oznacza zapis: ,,W takim przypadku Wykonawca winien udowodnid

Zamawiaj4cemu wczeSniejsze zapewnienie dostawy od producenta lub sprzedawcy."

pkt h - Zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zam6wienia opisuje siq w spos6b jednoznaczny

i wyczerpuj4cy, za pomoc4 dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreSlefi, uwzglqdniaj4c wszystkie
wymagania i okolicznoSci mogEce miei wplyw na sporzqdzenie oferty. Wnosimy o modyfikacjq tre6ci SIWZ

w tym zakresie,

Odpowiedi 60: S 17 ust. 1 pkt 1 lit. g Rozdzialu MIW - Istotnych warunk6w umowy (dla obu zadarf,)

- W celu udowodnienia Zamawiai4cemu wcze6nieiszych zapewnieri dostaw od producenta lub
sprzedawcy Wykonawca winien przedstawid dokumenty potwierdzai4ce ten fakt, np. umowy,
potwierdzone zam6wienia, dokumenty handlowe, itp.
$ 17 ust. 1 pkt 1 lit. h Rozdzialu IV SIWZ - Istotnych warunk6w umowy (dla obu zadair) - zapis lit. h ma
na celu umoZliwienie realizacii zam6wienia w iak naiwiqkszym zakresie w przypadku wycofywania
siq uczestnik6w proiektu, Ma on r6vrniei umo2liwid ewentualn4 zmianq w ilo6ciach poszczeg6lnych

typ6w instalacii, tak aby usprawnid i uelastycznid proces realizacii przedmiotu umowy.

Pytanie 61: S17 ust. 1 pkt 2 lit. c i d -,,Wynagrodzenie Wykonawcy okreSlone w umowie mo2e ulec zmianom

w nastqpuj4cychprzypadkach: c) rezygnacji zczqfici zam6wienia, je6li taka rezygnacja bqdzie niezbqdna do

prawidlowej realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznoSci, kt6rych nie mo2na bylo
przewidziei w chwili zawarcia umowy - o warto6i niezrealizowanego zakresu (niewykonanych rodzaj6w

i liczby instalacji); d) zmiany liczby (zmniejszenia lub zwiqkszenia) poszczeg6lnych rodzaj6w Instalacji
w por6wnaniu z zestawieniem ujqtym w Formularzu cenowym, stanowiqcym zal4cznik do oferty, jeSIi taka

zmiana; .,.", Przewidujqc zmianq w zakresie wynagrodzenia (zmiany liczby instalacji), bez wskazania
procentowej dopuszczalnej zmiany, Zamawiaj4cy nie precyzuje opisu przedmiotu zam6wienia w zgodzie

z zasadami wynikaj4cymi z ustawy Pzp. Dla wykonawc6w waZnym jest, aby Zamawiaj4cy podal w opisie
przedmiotu zam6wienia precyzyjne i dokladne dane, na podstawie kt6rych bqd4 mogli oni dokladnie

oszacowaC wartoSd prac i skalkulowaC realnie ofertq. Zgodnie z art. 29 ust. L ustawy Pzp przedmiot
zam6wienia opisuje siq w spos6b jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomoce dostatecznie dokladnych
i zrozumialych okreSleri, uwzglqdniaj4c wszystkie wymagania i okoliczno6ci mogEce mied wplyw na

sporz4dzenie oferty. Wnosimy o modyfikacjq treSci SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedf 61: Wynagrodzenie umowne ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego za dany typ
i rodzai instalacii, co ma odzwierciedlenie w zapisach S 10 ust. 3 i 4 Rozdzialu IV SIWZ - Istotnych
warunk6w umowy (dla obu zadari). Moiliwo6d zmian umownych, o kt6rych mowa w S 17 ust. 1 pkt 2
lit. c i d Rozdzialu IV SIWZ - Istotnych warunk6w umowy (dla obu zadafi) mazazadanie umo2liwienie
realizacii iaknaiwiqkszeiliczby instalacii /zakresu przedmiotu zam6wienia.
Podkre6lamy,iitZamawiai4cy na dzief ogloszenia przetargu ma zawarte z mieszkarlcami stosowne
umowy, kt6re w pewnym zakresie s4 gwarantem realizacii ilo6ci i typ6w instalacii obiqtych
przedmiotem zam6wienia w obu zadaniach.

Zamawiai4cy nie okreSla dopuszczalnei procentowei zmiany ilo5ci poszczeg6lnych instalacii.
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Pytanie 62= Czy Zamawiajqcy dopu6ci kotly gazowe z grupy Standard o modulacji palnika w zakresie do

250/omocy nominalnej? Z doSwiadczenia wynika ie 5o/o r62nicy w modulacji pracy palnika nie wplynie
znaczEco na koszty eksploatacji.

Odpowiedf nr 62t Zamawiai4cy nie modyfikuie ishriei4cych zapis6w rozdzialu III SIWZ /szczeg6lowy
Opis Przedmiotu Zam6wienia/

Pytanie 63: Czy Zamawiaj4cy dopu$ci kotly typu Premium o nastqpuj4cych mocach nominalnych podanych

dla temperaturTv /Tr=50 / 30: dla kotl6w wiszqcych GKP7, GKP8, GKP9 moc 19kW 26kW oraz 35 kW? Nale2y

podkreSli( 2e wszystkie wymienione pov,ryilej kotly posiadaj4 plynn4 modulacjq

mocy palnika do 10%o mocy nominalnej co powoduje, 2e wartoSci mocy znamionowej nie wplyn4
na funkcjonalnoSd kotla.

Odpowiedf nr 63: Zamawiaiqcy nie modyfikuie istniei4cych zapis6w rozdzialu III SIWZ /szczegillovry
Opis Przedmiotu Zam6wienia/

Przed modyfikacjE Po modyfikacji

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 10.2

Ofertq podpisuje siq kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajqcy nie dopuszcza
moiliwoSci zloienia skanu oferty opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznvm.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 10.2

Ofertq podpisuje siq kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Zamawiajqcy dopuszcza
moiliwo6d zloienia skanu oferty opatrzonej
kwalifikowanvm pod pisem elektronicznvm.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. t1..l.L
Wykonawca sktada ofertq za po5rednictwem

,,Formularza do zlo2enia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" dostqpnego na ePUAP i

udostqpnionego r6wnie2 na miniportalu do dnia
22.O4.2O2O r. do godz. 10:00.

!nstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 11.1.1

Wykonawca sktada ofertq za po5rednictwem

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

udostqpnionego r6wnie2 na miniportalu do dnia
04.05.2020 r. do godz. 10:00.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 11.3.6

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 22.O4.2O2O r. o
godz. L2IOO w siedzibie Zamawiajqcego:

ul. Obrodc6w Pokoju 2!, 36-L00 Kolbuszowa -
pok6j nr 1.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 11.3.6

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 04.05.2020 r: o
godz. t2:15 w siedzibie Zamawiajqcego:

ul. Obrofic6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa -
pok6j nr 1.


