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projekt pn.,,Poprawa jakoSci powietrza w gminie l(olbuszowa - montaz ekologicznych koti6w

centralnego ogrzewania" realizowany jest w ramach dziafania 3.3 Poprawa jakoSci powietrza,

poddzialania 3.3.1 Realizacja plan6w niskoemisyjnych - wymiana Zrodel ciepla, Regionalnego
programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy

numer RPPI(.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.20L9 r.

Wszyscy WykonawcY
WyiaSnienia i Modyfikacja tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn,: ,,Dostawa i montai kotl6w centralnego ogrzewania w ramach projektu ,,Poprawa
jakofci powietrza w gminie Kolbuszowa - montai ekologicznych kotl6w centralnego ogrzewania" -

,,Dostawa i montai kotl6w na biomasq".

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 maja

2O2O r.oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2020/5 tO2-245525 z dnia 27 maja

2020 r.
Ogloszenie o zam6wieniu - DostawY

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art, 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia

ZOO4r.- Prawo zam6wierl publicznych (t,j. Oz, U.z2Ot9r.poz.t843z p6in. zm,), Zamawiajqcytj. Gmina

Kolbuszowa, ul, Obordc6w Pokoju 2!, 36-100 Kolbuszowa, przekazuje tre6i zapytafi wraz

z wyja6nieniami oraz modyfikuje treSi SIWZ:

pytanie l: W zwiqzku z obecnym kryzysem, kt6ry dotyka bud2ety gmin, przedsiqbiorstw i wszystkich

obywateli, szczeg6lnie istotne jest zadbanie o bud2ety lokalnych inwestycji i aktywnoSi gospodarczq

w regionie, Pierwszy przetarg na niniejsze zadanie w Gminie Kolbuszowa wykazal, 2e niewiele firm

zlotylo w nim oferty, a wiqkszo5d z nich zostala ztto2ona przez firmy z odleglych teren6w i zawieraly

w ofercie urzqdzenia zagranicznych firm, co spowodowalo niemal dwukrotnie wiqksze kwoty ofert od

przeznaczonych na zadanie. Tymczasem na terenie wojew6dztwa, w tym tak2e na terenie Kolbuszowej

dzialajq firmy, kt6re sq dostawcami i producentami urzqdzert grzewczych. Czy Gmina Kolbuszowa jest

zainteresowana zlo2eniem ofert przez lokalne firmy, dzialajqce na terenie Podkarpacia?

Odpowiedi 1: W interesie Zamawiajqcego oraz beneficjen6tw ostatecznych projektu (mieszkadc6w

Gminy Kolbuszowa) jest zfo2enie jak najwiqkszej liczby prawidlowych ofert przez Wykonawc6w

spelniajacych warunki udzialu w postepowaniu, w tym tak2e przez lokalne firmy, dzialajqce na terenie

Podkarpacia.

pytanie 2: Jak w wiqkszo$ci tego typu przetarg6w opracowanie dokumentacji technicznej i na dalszym

etapie, odpowiedzi na zadawane pytania dot. technologii zam6wiefi przygotowuje dla gminy zewnqtrzna

firma dorad cza. Czy Gmina Kolbuszowa, bqdqca dysponentem Srodk6w finansowych, mo2e wymagai od

takiej firmy, aby uwzglgdnila w przygotowywanych dokumentach mo2liwo5i zlo2enia ofert przez firmy

lokalne, kt6re zapewniajq pracq, rozwoj regionu podkarpackiego izasilajq swoimi podatkami bud2ety

lokalne i bud2et wojew6dztwa?
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Odpowiedi 2: Jak odpowied2 nr 1.

Pytanie 3: Parametry dostqpnych w kraju kottow na biomasq sq bardzo wysokie, ze wzglgdu na

obowiqzujqcq dyrektywg Ecodesign i rozporzqdzenia krajowe dot. kott6w. Bardzo szczegotowy opis

przedmiotu zamowienia i niekt6re wymagania spowodowaly wysokie warto(ci ofert, w drugim

przetargu dodatkowo zaostrzono pewne wymagania. W zwiqzku z tym proszq o odpowied2,czy Gmina

l(olbuszowa mo2e zrezygnowai z niel<torych wymagalr o96lnych iszczegotowych zapis6w technicznych,

a by uzyskai ofe rtq atra kcyjn iejszq f i na nsowo?

Odpowiedi 3: W zwiqzku z brakiem wskazania przez Wykonawcq tych wymagari oraz zapis6w

technicznych Zamawiajqcy nie mo2e udzielii odpowiedzi na niniejsze pytanie.

Pytanie 4: W Swietle szczeg6towych wymagari technicznych iwieloletniej gwarancji jakiej oczekuje

Zamawiajqcy od Oferujqcych, 16znie rozumiany moze byi zapis dotyczqcy dostawy 162nych urzqdzelr

premium jednego producenta.

Wszak Oferenci mogq siq doskonale orientowai,2e 162ni producenci posiadajq lepsze produkty lub

bardziejtrwate w uzytkowaniu w r6znych kategorlach kott6w, ponadto z takim zaplsem wszystkie oferty

zto2one w pierwszym postqpowaniu nale2atoby uznai za niezgodne z ofertq.

Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na rezygnacjq z zapisu'. ,,Zamawiaiqcy wymaga tal(iego sameSo

producenta oferowanych kott6w w grupie STANDARD oraz takiego samego producenta oferowanych

l<otl6w w grupie PUEMIUM"?

Odpowiedi 4: lntencjq Zamawiajacego jest zapewnienie u2ytkownikom w ramach danej grupy kott6w -
jednego producenta urzqdzen -niezale2nie od mocy l<otia na jakq zadeklarowal siq u2ytkownik. Takie

stanowisko zabezpiecza Zamawiajacego iWykonawcq przed tym, by na etapie realizacji umowy

u2ytkownicy danej grupy kott6w nie zmieniali deklarowanej mocy, by uzyskad urzqdzenie innego

producenta.

Za mawiajqcy doprecyzowuje, 2e oczekuje:
- KBS1, KBS2, KBS3 -jeden producent,
- KBS4 - jeden producent,
- l(BS5 - jeden producent,
- KBP6, KBP7, KBP8, KBP9 -jeden producent,
- KBP10 - jeden producent,
- KBP11 - jeden producent,
- KBP12 - jeden producent,
- KBP13 - jeden producent,
- KBP14 - jeden producent,
- KBP15 - jeden producent.
W zatqczeniu zmodyfikowany Formularz cenowy - Rozdziat ll, zaiqcznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 5: Stosowane obecnie zaawanasowane algorytmy sterownikow czujnikow temperatur
iczujnik6w optycznych, umozliwiajq osiqganie bardzo wysokiej efektywnoSci energetycznej

iparametr6w spalania tak2e bez zastosowania sondy lambda, zapisu o sondzie lambda nie bylo

w pierwszym postgpowa niu.

Jeste6my w stanie zaoferowai kotty godne z opisem kotta premium bez sondy lambda z jednocze6nie

korzystniejszE cenE, dlatego pytamy, czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na pozostawienie zapis6w kotla

premium jak w poprzednim przetargu ijedocze(nie rezygnacjq z wymagania sterowania przY

wyl<orzysta niu sondy lam bada?

Odpowiedi 5: Zamawiajqcy dopuszcza rezygnacjq z zastosowania sondy lambda w kotlach z grupy

premium przy zapewnieniu innych systemow zapewniajqcych bezpieczeristwo i sprawnoSi kotla.
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Pytanie 5: Jak pokazal pierwszy przetarg, Zadna z ofert nie uzyskataby punkt6w wedlug skomplikowanej
precyzyjnej oceny za emisyjno6i i efektywnoSi kotl6w. Wymagania dyrektywy Ecocesign sq ju2 same
wystarczajqco wysokie, wigc z tych powod6w tego typu ocena nie jest miarodajna. Czy w zwiEzku z tym
Zamawiajqcy rozwaia moiliwoii zmiany punktacji na rzecz zwiqkszenia punktacji za cenq lub dlugoSi
gwarancji, serwis, np. za szybkoii usuniqcia awarii lub za ilo6i przeprowadzonych przeglqd6w w trakcie
trwania gwarancji?

Odpowiedi 6: Zamawiajqcy informuje, 2e opr6cz kryterium emisyjnoSci i sprawnoS'ci kotl6w
punktowane sq tak2e /poza cenq/ m.in. czas usuniqcia awarii i okres gwarancyjny. Zamawiajqcy
pozostawia zapisy bez zmian.
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