
GminaKolbuszowa
ul. Obrofic6w Pokoiu zr,
j 6-t o o Kolb uszow a, w oi. P odkarp acki e

Ch4iIVA KOLBUSZOWA
ul. Obroficow Pokoiu 21

36- 1 AW7(dlttuffi26wa
tel, 17 22 7L 333t fax 17 22 72 939

Kolbuszowa, dnia 30 kwietnia 2020 r.

NI

Fundusze
Europejskie
Progroru Regiorrolny

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
I i. Iiuropejskl l-undusz

Rozwoju RcAionalnego
r**KARPACK

sa;t)llzdti +{{3rt*

Projekt pn. ,,Poprawa jako6ci powietrza w gminie Kolbuszowa - monta2 ekologicznych kotl6w
centralnego ogrzewania" realizowany jest w ramach dzialania 3.3 Poprawa jako6ci powietrza,
poddzialania 3.3.1 Realizacja plan6w niskoemisyjnych - wymiana irbdel ciepla, Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 20L4-2020 na podstawie Umowy numer

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

WszyscyWykonawcy

Modyfikacia tre6ci Specyfikacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie

pn.: ,,Poprawa iako6ci powietrza w gminie Kolbuszowa - montai ekologicznych kotl6w centralnego
ogrzewania".

0gtoszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 marca 2020 r.

oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2020/S 057-135278 z dnia2O marca 2020 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Dostawy.

W zwiqzku z otrzymanym pytaniem oraz zaistnialymi blqdami w dokumentacji przetargowej dzialaj4c

zgodnie zaft.38 ust.2 i ust.4 Ustavvy zdnia29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wieri publicznych (tekst jedn.

Dz.U.z20L9 r.poz.L843)Zamawiai4cy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrorlc6w Pokoju 21,36-L00 Kolbuszowa,

przekazuje tre6d zapytania wraz z wyjaSnieniami oraz modyfikuje tre6C SIWZ:

Pytanie 1: W kryterium oceny dla kotl6w na biomasq Zamawiaj4cy wymaga przedstawienia informacji
o efektywnoSci przygotowania cieplej wody u2ytkowej wg ErP (rozporz4dzenie Bt7/20L3 i BL3/2073).
W przypadku kotl6w:

GKS1 24 kW - KOCIOL STANDARD 1 - FUNKCYJNY DO WSpor,pRACy Z ZASOBNTKTEM CWU

GKS2 32 kW - KOCIOT STANDARD 1 - FUNKCYJNY DO WSpotpRACy Z ZASOBNTKIEM CWU

nie ma mo2liwo6ci okreSlenia wymaganej efektywno6ci, poniewa2 zasobniki CWU sq zasobnikami
istniej4cymi, kt6re s4 w posiadaniu Beneficjent6w. Wykonawca nie ma wiedzy na temat tego parametru

w urzqdzeniu, kt6ry jest u u2ytkownika. W jaki spos6b Wykonawcy majq okre6lid ten parametr w kryterium
oceny? W jaki spos6b punktowane zostanie wskazanie barku mo2liwoSci okreSlenia efekrywnoSci

przygotowania cieplej wody u2ytkowej dla dw6ch typ6w kotl6w, a w pozostalych typach kotl6w wskazanie
odpowiedniego parametru?

Odpowiedf l/Modyfikacia 1: Modyfikuje siq tre6i SIWZ, w szczeg6lno6ci:

1l pkt 15.6.2. ROZDZIALU I - INSTRUKCIA DLA WYKONAWC6W. kt6ry przyjmuje brzmienie:

15.6.2. Dla zadania nr 1 ofertom zostanq przyznane punkty (PGl), wg poniZszej tabeli:
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Lp. Parametry zaoferowanych kotl6w gazowych oraz okres
gwarancii na urzqdzenia

Liczba punkt6w
mo2liwa do uzyskania

0-30,00

L Rodzai wymiennika dla kot6w gazowych standard
i premium

10,00

Dla wszystkich zaoferowanych kot6w gazowych standard

i premium r,vymiennik wykonany ze stali nierdzewnej
10,00

Przynajmnlej dla jednego z zaoferowanych kotl6w gazowych

standard i premium wymiennik wykonany z innych

material6w
0,00

2 Efektywnoid przygotowania cieplej wody uiytkowei wg
ErP (rozporzqdzenie Bll/2013 i 813/2013)

10,00

Dla zestaw6w koti6w jednofunkcyjnych GKS3 24kW,

GKS4 32kW w grupie standard Efektywno6i przygotowania

cieptej wody u2ytkowej wg ErP [rozporz4dzenie 81"L/20L3

i 813/2013) > A

10,00

Dla zestaw6w kott6w jednofunkcyjnych GKS3 24kW,

GKS4 32kW w grupie standard EfektywnoSi przygotowania

cieplej wody u2ytkowej wg ErP (rozporzqdzenie 81.112013

i 813/2013J = B

5,00

Dla zestawdw kotl6w jednofunkcyjnych GKS3 24kW,

GKS4 32kW w grupie standard EfektywnoSi przygotowania

cieplej wody u2ytkowej wg ErP [rozporz4dzenie 8L1/201.3

i81.3/201.3) < C

0,00

3 Gwarancia na wymiennik kotla standard i prem,ium 10,00

Gwarancja na wymiennik kotla standard i premium 10lat 10,00

Gwarancja na wymienn k kotla standard i premium 9lat 8,00

Gwarancja na wymienn k kotta standard i premium B lat 6,00

Gwarancja na wymienn k kotla standard i premium T lat 4,00

Gwarancja na wymienn k kotla standard i premium 6lat 2,40

Gwarancja na wymienn k kotia standard i premium S lat 0,00

Uwaga:

W przypadku zaoferowania kotl6w gazowych jednofunkcyjnych GKS3 24kW, GKS4 32kW w grupie

standard o r62nej efektywnoSci przygotowania cieplej wody uZytkowej wg ErP (rozporz4dzenie

$LL/201,3 i 8L3/20L3), przy ocenie kryterium bqdzie brana pod uwagQ najniZsza zaproponowana

efektywno6i przygotowania cieplej wody u2ytkowej wg ErP (rozporz4dzenie BLt/2013
i8L3/2013)

- Wykonawca, kt6ry zaoferuje gwarancjq na urz4dzenia dlu2sz4 niZ L0 lat otrzyma 10,00 pkt
w przedmiotowym kryterium czq6ciowym.

Brak podania okresu gwarancji Zamawiaj4cy potraktuje jako zaoferowanie najkr6tszego

dopuszczalnego okresu gwarancji na urz4dzenia, tj. 5 lat.

W przypadku podania okresu gwarancji w miesiEcach lub dniach Zamawiaj4cy przeliczy ten okres

na lata i przyzna punktacje zakaildy zaoferowany zakoriczony rok gwarancji, czyli np. dla 61 m-cy

zostanie przyznana Iiczba punkt6w jakza 5 laq czyli 0,00 pkt.
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2) pkt 5 formularza oferty dla.zadania nr 1. W zwi4zku z powy2szym Rozdzial II - Formularz oferty dla

zadania 1 przyjmuje brzmienie zal4cznika nr 1 do niniejszego pisma.

Modyfikacia 2:

1) Zamawiaj4cy dopuszcza kotly gazowe z grupy Standard /GKS1; GKS2; GKS3; GKS4;/ z modulacjq do

min. 250/o mocy nominalnej.

2) Zamawiaj4cy dopuszcza kotly gazowe z grupy Standard /GKS1; GKS2; GKS31 GKSA;/ z max
poziomem mocy akustycznej do 56d8.

3) DIa grupy kotl6w dwufunkcyjnych /GKKS; GKK6/ Zamawiaj4cy dopuszcza kotly z max poziomem

mocy akustycznej do 56d8.

4) Dla grupy kotl6w dwufunkcyjnych z wbudowanym zasobnikiem 45-601 - grupa premium /GKP7;
GKP8, GKP9 / Zamawiaj4cy dopuszcza tolerancjq mocy +8kW.

W zwi4zku z pov,ryLszym Modyfikuje siq tre56 ROZDZIALU III - SZCZEGOLOWECO OPIS PRZEDMIoTU

ZAMOWIENIA, w nastqpuj4cy spos6b:

Modyfikacia 3: Modyfikuje siq tre5d ROZDZIALU I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWC6W r,lr nastqpujqcy

spos6b:

z up,

Przed modyfikaci4 Po modyfikacii
Zestawienie III.1. Kotly grupa standard (dla

instalacji GKS2, GKS2, GKS3, GKS4)

palnik modulowany do min. 200/o mocy nominalnej
poziom mocy akustycznej do 50 dB

Zestawienie III.1. Kotly grupa standard

(dla instalacji GKS2, GKS2, GKS3, GKS4)

palnik modulowany do min. 25o/o mocy nominalnej

poziom mocy akustycznej do 56 dB

Zestawienie III.1. Kotly grupa standard (dla

instalacji GKK, GKK6)

poziom mocy akustycznej zgodnie z norm4 EN ISO

15036-1 przy nominalnej mocy do 52 dB

Zestawienie IIL1. Kotty grupa standard

(dla instalacii cKK GKK6)

poziom mocy akustycznej zgodnie z normE EN IS0

15036-1 przy nominalnej mocy do 56 dB

Zestawienie III.2. Kotty grupa premium (dla

instalacji GKPT; GKPB, GKP9 - Kociol2-funkcyjnyz
wbudowanym zasobnikiem 45-60 L)

dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW

Zestawienie III.2. Kotly grupa premium (dla

instalacji GKPT; GKPB, GKPg - Kociol 2-funkcyjny z

wbudowanym zasobnikiem 45-60 LJ

dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +8kW

Przed modyfikaci4 Po modyfikacii
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 11.1.1

Wykonawca sklada ofertq za poSrednictwem

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

i udostqpnionego r6wnie2 na miniportalu do dnia

04.05.2020 r. do godz. 10:00.

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 11.1.1

Wykonawca sklada ofertg za po5rednictwem

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

i udostqpnionego r6wnie2 na miniportalu do dnia

L8.05.2020 r. do godz. 10:00.
Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 1L.3.6

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 04.05.2020 n o
godz. 12:00 w siedzibie Zamawiaj4cego:

ul. Obrorlc6w Pokoju 2L, 36-100 Kolbuszowa -
pok6j nr 1.

Instrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 1L.3.6

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 18.05.2020 r. o godz.

12:15 w siedzibie Zamawiaj1cego: ul. Obrofc6w
Pokoju 27,36-L00 Kolbuszowa - pok6j nr L.
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