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Treść zapytań wraz z wyjaśnien!ami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym na:

,,Dostawa i montaż wraz z zoproielftowaniem i uruchomieniem instolacji kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w Gminach Stara Kornica, Dobre, Jakubów

i Stanisłowóul'

Gmina Stara Kornĺca _ Zamawiający - informuje że Wykonawcy zwrócili się z prośbą
o wyjaśnienie treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,S|WZ". Zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r.

poz. 1-843). Zamawĺający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawnĺania
źródła zapytania, oraz publikuje je na www.kornica'biuletvn.net

Pytanie L

Ze względu na fakt' że Zamawiającym są działający wspólnie: Gmina Stara Kornica, Gmina Jakubów,
Gmina Dobre i Gmina Stanisławów, prosĺmy o wyjaśnienie kto ma być wskazany jako Beneficjent
w gwarancjiwadialnej:

- czy Zamawĺający upoważnĺony czyli Gmina Stara Kornica,

- czy Gmina Stara Kornica, Gmina Jakubów, Gmina Dobre i Gmina Stanisławów?

odpowĺedź 1

Beneficjentem gwarancji wadialnej jest zamawiający upoważniony czylĺ Gmina Stara Kornica'

Pytanĺe 2

Zmawĺający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wymaga dysponowanĺa min': osobą
kierownika robót elektrycznych o odpowiednich uprawnienĺa, który posĺada doświadczenie nabyte w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnĺeniu funkcji kíerownĺka
budowy lub kierownika robót przy zreallzowanĺu zamówienia polegającego na wybudowaniu co
najmniej J-00 instalacji fotowoltaicznych (w ramach jednego zamówienia). Natomiast przy ocenianiu
oferty Zamawĺający przyznaje punkty zz pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownĺka robót
przy zrealizowaniu zamówienia polegającego na wybudowaniu co najmniej 150 instalacji
fotowoltaicznych (w ramach jednego zamówienia). Ze względu na zaistniałą rozbieżność, prosimy
o potwierdzenÍe, żeZamawiający przyznaje punkty za doświadczenĺe przy zrealizowaniu zamówienia
polegającego na wybudowaniu co najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych (w ramach jednego
zamówienia).



odpowiedź 2

Zamawiający nie potwierdza i pozostawia kryterium oceny oferty bez zmian.

Natomĺast równocześnie zamawiający koryguje pkt. 5.2.3.2. tiret czwarty S|WZ lDW w następujący
sposób:

,,- kierownik robót elektrycznych - jedna osoba, posĺadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjĺ i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzenĺem Mínistra lnwestycji i Rozwoju
z dnia L9 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywanÍa samodzielnych
funkcji technĺcznych w budownictwie, Dz. U. 201'9 poz. 831) lub odpowiadające ĺm uprawnĺenia
budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) W zakresie instalacji elektrycznych; posiadająca WW'

uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnĺeń budowlanych;
posíadająca doświadczenie nabyte w okresie ostatních 5 lat przed upływem terminu składania ofeft
jako kíerownik budowy lub kierownÍk robót przy zrealizowaniu zamówienia polegającego
na wybudowaniu co najmniej 150 instalacji fotowoltaicznych (w ramach jednego zamówienia);"

Pytanie 3

Zmawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wymaga dysponowania min.: osobą
kierownika robót elektrycznych o odpowiednich uprawnienia, który posiada doświadczenie nabyte w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcjĺ kierownika
budowy lub kierownika robót przy zrealizowaniu zamówienia polegającego na wybudowaniu co

najmniej 100 instalacjifotowoltaĺcznych (w ramach jednego zamówienia)'Pragniemy zauważyć, że dla
tego typu zamówíeń w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" standardem było wymaganie osób, które
pełnĺły funkcję koordynatora tego zakresu robót, wiec na rynku trudno o osoby które posiadałyby
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy zrealizowaniu
zamówienia polegającego na wybudowaniu co najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych (w ramach
jednego zamówienĺa) na 7 inwestycjach (za co Zamawĺający przyznaje maksymalną ilość punktów).
Na tego typu inwestycjach publicznych Zamawiający powołuje inspektora nadzoru z odpowiednimi
uprawnieniami, który nadzoruje wykonywanie inwestycji. W związku z powyższym w celu zachowania
konkurencyjności, czy Zamawiający uzna osobę kierownika robót elektrycznych, które posiadałyby
doświadczeníe w pełnieniu funkcji kÍerownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru
przY zrealĺzowaniu zamówienia polegającego na wybudowaniu co najmniej 100 instalacji
fotowolta icznych.

odpowíedź 3

Zamawiający pozostawia zapisy slWZ lDW
z odpowiedzią na Pytanie 2

bez zmian. Prosimy również o zapoznanie się

Pytanie 4

W PFU Zamawiający zawarł wymóg zastosowania dla każdej instalacji solarnej układu podtrzymania
napięcía przez okres 1h 30 mĺnut .W związku z faktem, że w obecnie prowadzonych gminnych
inwestycjach tego typu nie stosuje się tego rozwiązań ze względu na ich nierentowność oraz
bezzasadność dla instalacji solarnych, wnosimy o rezygnację WymogU stosowania systemu
podtrzymywania napięcia w przedmiotowym postępowan l u.

odpowĺedź 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ.



PytanÍe 5:

lnformujemy, że zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zawarte jest
w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu. Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra lnfrastruktury i Rozwoju Poz. 1'422 z dnia 17 lipca 20L5 r oraz zawartą definicją instalacji
grzewczych w Rozdziale 4 par 1-33.1. widnieje zapis:

,,s 133' l. lnstalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą,
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi
od źródła cĺepła, takĺego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory
słoneczne lub pompa ciepła ''

Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie
z obowĺązującym praWem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13' Síerpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5) W przypadku rur do transportu
cieczy solarnej obowĺązują 1'o0 % wymagania według aktów prawnych j' w'

Uznanĺe instalacjĺ kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania potwierdza
również Ministerstwo lnfrastruktury i Budowniďwa w załączonym piśmie'

Prosimy o potwíerdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku izolacji przewodów
rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurocĺągów solarnych) pomiędzy kolektorami
za podgrzewaczamĺ uznane będą takíe rozwiązania techniczne itakie materiały izolacyjne
orurowania ínstalacji kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkĺe wymagania i zastrzeżenía, jakie
wynikają z 1'0o % wymagań Rozporządzenia Minĺstra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnĺa 13. Sierpnia 201'3 (poz' 926 p. 1.5):
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odpowiedź 5:

Zgodnie z powyższym dokumentem, opinia Ministerstwa lnfrastruktury ĺ Budownictwa nie jest
wiążąca i jest tylko opinią co na wstępie pisma wyraźnie zaznaczono. W związku z tym nie może być
brane pod uwagę do rozstrzygníęcia zasadnoścĺ zagadnienía' W przetoczonym przez wykonawcę
cytacie z przepisów wyraźnie zapisano ''za zaworami oddzielającymi od źrődła ciepła" co stanowj,
iż w przypadku braku 2 szt. zaworów odcínających na instalacji glĺkolowej ĺnstalacja tegoż obĺegu
nie może być uznana za instalację wodną centralnego ogrzewania i zwĺązane z tym wymagania
izolacyjności nie mają zastosowania. Przesłane zapytanie nosí znamiona interpretacji producenta
materiału na swoją korzyść w celu osiągnięcĺa spełnienĺa wymagań i ograniczenia konkurencyjności,
na co zamawíający nie może się zgodzić. W związku z powyższym zamawiający nie potwierdza tego,
że instalacja solarna obiegu glikolowego jest instalacją wodną centralnego ogrzewania.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie że w razie koníeczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania
leży po stronie Użytkownika.

odpowiedź 6:

Zgodnie z pkt. 6.2.7 PFU, dla planowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych należy przewidzieć
ochronę odgromową, której koszt i wykonanie pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacjĺ leży
po stronie Użytkowníka instalacji?

odpowiedź 7:

Zamawiający potwierdza. Równocześnie, ze względu na możliwy brak dostępu do internetu,
wszystkie instalacje fotowoltaiczne i kolektorów słonecznych mają mieć możliwość innego,
alternatywnego sposobu odczytu zapisanych danych na innym urządzeníu np. W sposób
bezprzewodowY,za pomocą karty SD, podłączenia kablowego lub w inny sposób.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności budowa instalacji odgromowej lezy po stronie
Właściciela budynku.

odpowiedź 8:

odpowiedź na Pytanie 6 z dnia o9.I2.2o19:

Pytanie 9:

Prosimy o dopuszczenie falowników jednofazowych posiadających maksymalne napięcie wejściowe
na poziomie 400V.

odpowiedź 9:

ZamawÍający dopuszcza zastosowanie falownĺków jednofazowych posiadających maksymalne
napięcie wejścĺowe - minimum 400V.



Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy W inwertery zamiast
dodatkowego u rządzenia?

odpowĺedź 10:

Tak, zamawíający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że fabrycznĺe wbudowany wyłącznik
RCD zapewnĺ właściwą ochronę przeciwporażeniową. Zamawiający przypomina, że Wykonawca ma
zrealizować zamówienie łącznie z zaprojektowaniem ínstalacji i po jego stronie jest należyte
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

Pytanie 11 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odpuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadanĺa
w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli bark dostępności zostanĺe odpowiednio potwierdzony
i nie był do przewidzenĺa na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.

odpowíedź 11:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia poza
przesłankamíokreślonymiw S|WZ lDW i lPU.

Pytanĺe 12:

Prosimy o potwierdzenie, że zawartość dokumentacji projektowej powinna być zgodna
z obowiązującymi przepisami oraz stanowi element podlegający Wykonawcy.

odpowiedź 12:

Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówĺenia obejmuje zaprojektowanĺe instalacji przez
Wykonawcę zgodnĺe z wymaganiami rozdz' 2'2 PFU, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
i dobrą praktyką projektową, a nĺe jedynie według uznania Wykonawcy, ĺ podlega odbiorowi przez
zamaWlaJącego.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzeníe, że opinĺa osoby posiadającej uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej
w zakresie wytrzymałoścí dachu i dodatkowego obcĺążenia jest wystarczająca dla Zamawiającego
W zakresie potwierdzania wytrzymałoścĺ konstrukcyjnej dachu, na którym ma być montowana
ĺnstalacja.

odpowiedź 13:

Zam awiający potwierdza'

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzeníe, że mając na uwadze wszechpostępująca elektronizacją Zamawiający wyrazi
zgodę by dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza została przygotowana w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej orazw wersji elektronicznej na nośniku danych.

odpowiedź 14:

Zamawĺający níe wyraża zgody na zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentacjĺ projektowej'



Zamawiający uszczegóławia oraz koryguje zapísy PFU pkt. 2'2.4 oraz pkt. 6'8.4 i wymaga
przygotowania:

1) Projektów wykonawczych w ílości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz 2 egz. W formie
elektronicznej.

2) Dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz2 egz. W formie
elektronicznej.

Pytanie 15:

Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić
Zamawiającemu potwĺerdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umoWę o pracę oraz jakie dokumenty
będą wymagane.

odpowiedź L5:

Niniejsze postępowanie przetargowe jest postępowanÍem na dostawy i zamawiający nie Wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przezzamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia - zgodnie z art.29 ust. 3a
ustawy Pzp.

Pytanie 1-6:

Prosimy o informację na jakim etapie postępowania Zamawiający będzie wymagał przedstawíenia
kart technicznych í certyfĺkatów głównych urządzeŕ'l wchodzących w skład systemów.

odpowiedź 16:

W terminie zgodnym z pkt. 8.3 SIWZ lDW.

Pytanie 17:

Prosimy o potwĺerdzenĺe, że mając na uwadze zmniejszenie kosztów jakie mogą ponieść Beneficjenci
projektu, Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji projektanta i kierownĺka budowy/robót
W danej specjalnoścí. Jest to zabieg na tyle korzystni, iż dosyć, że zmniejsza koszty realizacji
inwestycji to dodatkowo daje większą kontrole dla osób biorących udział realĺzacji zadania zarówno
nad procesem projektowym jak i wykonawczym.

odpowiedŹ 17:

Zamawiający zmienia zapis S|WZ i wyraża zgodę na łączenie funkcji projektanta ĺ kierownika
budowy/robót danej specja l ności.

Pytanie 18:

Prosimy o wydłużenie terminu na złożenie dokumentacji projektowych dla pierwszego etapu
wykonanĺa zadania' obecny okres ]- miesiąca nie daje możliwości wykonawcy dokonania wszelkich
nĺezbędnych ustaleń i zatwierdzeń wniosków materiałowych, wzorów dokumentów oraz
opracowania projektów, okres na pierwsze dokumentacje powinien zostać wydłużony mĺnimum do
2 miesięcy co zapewni rzetelną realizację zadnia.

odpowiedź J.8:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 19:

ProsimyZamawĺającego o ponoWną analizę zapisów umowy dotyczących haromonogramu rzeczowo-
finansowego. Wzór umowy przedstawĺa, iż harmonogram powinien uwzględnĺć planowane daty
wykonania poszczególnych instalacji, a nawet dokumentacji projektowych' Pragniemy wyjaśnić, że
takÍe wymagania mogą powodować dużo komplikacji także po stronie Zamawiającego, ponieważ
każda zmiana, w pojedynczej dostawie (także z winy Użytkownika np. nĺeobecność), będzie musiała
skutkować dezorganizacja całości harmonogramu i dostaw także koniecznością wprowadzania
szczegółowych zmían w harmonogramie. Szczególnie odczuwalne będzie to przy skali niniejszych
zamówień. Wnosimy o zniesienie wskazanego zapisu umów, tak by harmonogram określał bardzĺej
ogólny zakres prac i był użyteczny dla każdej ze stron inwestycji. Dodatkowo bardzo trudno ustalić
jest daty montaży dla całości inwestycji przy jej rozpoczęciu ze względu na dyspozycyjność
Beneficjentów, a każda zmĺana burzy pozostałe ustalenia.

odpowíedź 19:

Zamawĺający níe wyraża zgody.

Pytanie 20:

Czy Zamawĺający wyrazi zgodę na adaptację projektów wykonawczych na powykonawcze jeśli
podczas montażu nie doszło do żadnych odchyleń montażowych?

odpowiedŹ 20:

Za mawĺający potwĺerdza.

Pytanie 2L:

Prosimy o potwierdzenie, że odbiór instalacji fotowoltaicznych jest niezależny od terminu
podłączenia lokalnej sieci oSD, zaś obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie zgłoszeń instalacji
do lokalnego OSD.

odpowiedź 21:

Za mawiający potwierdza.

Pytanie 22:

Prosimy o przesunięcíe terminu składania ofert na okres poświąteczny W nowym roku 2020.
W okresie przed świątecznym i między-świątecznym utrudniony jest kontakt z dostawcami
producentami urządzeń a także przedstawicĺelami Towarzystw ubezpieczeniowych, w których można
zamówić wadium. Przesunięcie terminu umożliwi bardziej skrupulatne przygotowanie do złożenia
oferty.

odpowíedź 22:

Zamawiający dokonał przesu n ięcia term i nu składa nia ofert.

Pytanie 23:

Prosimy o modyfikacje wzoru umowy, ponieważ w jej zakresie nie znajdują się kierownicy
i projektanci wymagani zapisami SIWZ.



odpowiedź 23:

Zamawiający nie wĺdzítakiej konieczności _ slWZ stanowi załącznik do umowy.

Pytanie 24:

Prosimy i potwĺerdzenie, że okres rękojmi dla zadania wynosi 5 lat.

odpowiedź 24:

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z g 1'4 ust. 3 S|WZ lPU ,,okres rękojmĺ za wady fizyczne na zestawy
i wszystkie materiały orazurządzenía jest równy okresowi gwarancjĺ iwynosi 60 miesięcy".

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wymaga oznakowania instalacji spełniając jakieś wymaganĺa jednostki finansującej?
Jeślĺ tak prosimy o podanie wytycznych w tym zakresie oraz odpowiednią modyfikację formularza
ofertowego w celu uwzględnienia tego zakresu w wycenĺe.

odpowiedź 25:

Nie, zamawiający nie Wymaga oznakowania instalac.;l.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenĺa instalacji w kanale wentylacyjnym
uzyskanie opiniĺ kominiarskĺej leży po stronie Zarządcy Budynku'

odpowiedź 26:

Zamawiający przypomina, że Wykonawca ma zrealizować zamówienĺe łącznĺe z zaprojektowanĺem
instalacji i po jego stronie jest należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej Í przepisami prawa. RównÍeż po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich opiniĺ,
w tym opinii kominĺarskiej, jeśli są Wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 27:

Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

odpowiedź 27:

odpowiedź na PytanÍe 1.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wymaga podłączenia instalacji do monitoringu danych? Jeśli tak to prosimy
o wskazanie Wymaganej ilości podłączanych lokalizac1l.

odpowiedź 28:

System monitorowania należy wykonać dla co najmniej dwóch instalacjĺ każdego zestawu instalacji
kolektorów słonecznych i nie mniej niż dla I5%o łącznej liczby instalacjÍ. Analogicznie system
monitorowania należy wykonać dla co najmniej dwóch ínstalacji z każdej mocy instalacji
fotowoltaicznych inĺe mniej niż 10 %ołącznej liczby instalacji na nĺeruchomościach prywatnych oraz
dla wszystkich instalacjifotowoltaicznych na budynkach użyteczności publĺcznej. W przypadku braku
dostępu do siecĺ, Wykonawca zastosuje np' Wzmacniacz WiFi (tzw. repeater) lub połączenie kablowe
lub inne alternatywne rozwiązanie pozwalające na monítoríng instalacjĺ. Natomiast wszystkie



regulatory grupy solarnej ĺinweftery muszą być przystosowane do współpracy z dedykowanym
systemem monitorĺngu. Wykonawca zamieści ĺnformację o sposobie podłączenia monĺtoringu
W późniejszym terminie w dokumentacjĺ powykonawczej danej instalacji, natomiast podłączenie
w późniejszym terminie i zapewnienie dostępu do sieci nie leży po stronĺe Wykonawcy.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sĺecĺ internetowej na potrzeby monitoringu instalacji leży
po stronie Użytkownika instalacji?

odpowiedź 29:

odpowiedź na Pytanie 7.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacjĺ solarnych nie jest objęty
przedm iotem zam ówienia.

odpowĺedź 30:

Zamawiający potwierdza, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty
przedmíotem zamówienia, natomiast po stronie Wykonawcy jest dobór odpowiedniej grzałki
i zamieszczenĺe tej informacji w dokumentacji projektowej, zgodnie z pkt. 6.3'3. PFU.

Pytanie 31:

Prosimy o potwierdzenĺe, że Zamawiający Wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji?

odpowiedź 31:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32:

Prosimy o potwÍerdzenie, że jeżeli Wykonawca będzie stosował rury PP, nĺe będzie konieczności
dodatkowego dawania izolacji na rurach ZW, CWU i CO.

odpowiedź 32:

Rury polipropylenowe (PP) nie są rurami preizolowanymi - zamawiający Wymaga wykonania izolacji
zgodnie z przepĺsami.

Pytanie 33:

Prosĺmy o potwÍerdzenie, że na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie już posiadał kompletną
listę z minimum 90% uczestníkami, u których będzie montaż kolektorów słonecznych ĺinstalacji
fotowolta icznych.

odpowiedź 33:

Zamawĺający posiada kompletne listy lokalizacji, które znajdują się w PFU od strony 2.

Pytaníe 34:

Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca jest doprowadzenie rur ciepłej wody
użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu zbiornĺka CWU oraz



zaínstalowanie podwójnego gnÍazda elektrycznego zabezpieczone zgodnĺe z przepisami oraz
z poprawnie wykonanym uziemieniem.

odpowiedź 34:

Zamawĺający potwierdza. Zgodnie z pkt.5.1. PFU,,Miejsce pojemnościowego podgrzewacza zostanie
ustalone z Użytkownĺkiem. Koszty doprowadzenia niezbędnych mediów do pomieszczenĺa takich jak
zĺmna woda, energia elektryczna oraz kanalizacja użytkownĺk pokryje we własnym zakresĺe."

Pytanĺe 35:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami anĺ nie leżą pod ochroną konserwatorską.

odpowĺedź 35:

Zam awiający potwierdza.

Pytanie 36:

Prosímy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału W projekcĺe Beneficjentów
w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

odpowiedź 36:

7amawiający nie przewiduje możliwoścĺ wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia poza
przesłankami określonymiw SlWZ lDW i lPU.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwĺsu w sytuacjĺ,
w której zgłoszenie serwisowe nĺe obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez
Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której Wezwania serwisowe
nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji
nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie
We Wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne
wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady nĺewykonanej przez WykonaWcę ĺnstalacjĺ'

odpowiedŹ 37:

Zgodnie z zapĺsami lPU oraz Wzoru kwarty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do lPU, wykonawca
(gwarant) nie ponosi odpowíedzialności za wady, które powstały z przyczYn zewnętrznych i nie
pozostają w zwĺązku przyczynowo-skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu
przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych síłami wyższymĺ, niewłaścíwym
użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganĺe instrukcji ich użytkowania. Tym samym Wykonawca jest
uprawniony do obciążenia Użytkownika ĺnstalacji kosztami niezasadnego wezwania serwisu'

Pytanie 38:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenĺe możliwości złożenia ryczaľtowej kalkulacji kosztów usunięcia
najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją' Przyjęcĺe takiego
rozwiązania W Znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagĺ
na brak koníeczności uwzględnĺenia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki,
jednocześnie przyspieszając proces naprawy - serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń,
nie wyceniając usterek.



odpowiedź 38:

Wady lub usterki nieobjęte rękojmĺą lub gwarancją są równocześnie poza zakresem przedmiotu
umowy i tego postępowania. Tym samym niemożlíwe jest ustalanie ich kosztów w ramach
niniejszego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy zasobnika dla kolektorów słonecznych
leży po stronie Właściciela budynku, u którego montowana jest dana instalacja.

odpowiedŹ 39:

Zamawiający nie potwierdza. Podłączenie górnej wężownicy zasobnika dla kolektorów słonecznych
leży po stronie Wykonawcy.

Pytaníe 40:

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury
za wykonane prace zgodnie z obowiązującymĺ przeplsaml.

odpowiedź 40:

Zam awiający potwierdza.

Pytaníe 41:

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza
CWU leży w gestii Właściciela budynku.

odpowiedź 41:

odpowiedŹ na Pytanie 34.

Pytanie 42:

Prosimy o potwĺerdzenie, ze montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Beneficjenta.

odpowiedź 42:

Dostawa i montaż zaworu antyskażenĺowego leży po stronie Wykonawcy'

Pytanie 43:

Czy w zakres prac Wykonawcy dla kolektorów słonecznych wchodzi dostawa ĺ montaż pompy obiegu
grzewczego wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, rury,
czujnik temperatury oraz rury Wraz zizolacją po stronie połączenia zbiornika do kotła)?

odpowiedź 43:

Po stronie użytkownika/właściciela budynku pozostaje koszt zakupu i montażu pompy obiegowej
c.W.u. wrazz niezbędną dla niej armaturą. NatomÍast czujníki wchodzą w skład instalacji solarnej jako
element jej sterowania isą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 44:

Prosímy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku
montowania dodatkowej kastry pamięcĺ SD lub micro SD.



odpowiedź 44:

odpowiedź na Pytanie 7.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncĺe to po stronie Beneficjenta
leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

odpowiedź 45:

Zamawiający nie potwĺerdza. W przypadku montażu instalacjí na gruncie, przygotowanie podłoża,
wykopy i obcíążenia dla konstrukcji pozostają po stronie Wykonawcy.

Pytanie 46:

Prosimy o informację dla ilu instalacji solarnych, fotowoltaicznych Zamawiający Wymaga dostarczenia
modemów LAN w celu zapewnienia monitoringu.

odpowiedź 46:

Dla wszystkich. Również odpowiedź na Pytanie 28.

Pytanĺe 47:

Czy Zamawiający dopuści kolektor o temperaturze stagnaąi 2I0 stC, przypominamy że formuła jest
zaprojektuj wybuduj, zatem po stroníe Wykonawcy jest tak dobrać wszystkie pozostałe elementy
instalacjĺ solarnej, tak aby ínstalacja pracowała bezawaryjnie przy dużym nasłonecznieniu.

odpowiedź 47:

Zamawiający pozostawia bez zmĺan Wymagany parametr temperatury stagnacjĺ dla kolektora
słonecznego.

Pytanie 48:

Czy zamawiający dopuścĺ do zastosowania jako izolację rury solarnej tworzywo PES odporna
na temperaturę do 150 stC o grubości 13 mm o współczynniku przenikania cíepła 0,035W/mK
w 40stC, w płaszczu ochronnym odpornym na UV.

odpowiedź 48:

Zamawĺający przypomina, że przedmiot zamówĺenia obejmuje również zaprojektowanie ínstalacjĺ
przez Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy pozostaje szczegółowy dobór materiałów, które powínny
być zgodne z wymaganíamĺ PFU, przepisami prawa ĺ zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 49:

Czy zamawiający wymaga dostawy urządzeń pozwalających komunikować się za pomocą lnternetu
z instalacją solarną?

odpowiedź 49:

Urządzenia do komunikacji za pomocą lnternetu z instalacją solarną są poza przedmiotem
zamówienia.



Pytanie 50:

Prosimy o potwierdzenie na jak długi okres licząc w godzinach, UPs ma podtrzymać prace instalację
solarną przy zaniku prądu?

odpowiedź 50:

Zgodnĺe z pkt. 6.3.5 PFU'

Pytanie 51:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość liczenia uzysków cĺepła przez
sterownik solarny, za pomocą różnicy temperatur zanotowanych na czujnikach.

odpowiedź 51:

Zgodnĺe z pkt. 6'3.8. PFU ,,W celu rejestrowania pomĺaru ciepła uzyskiwanego przez ínstalację
solarną, należy przewidzieć regulator grupy solarnej z funkcją pomiaru cĺepła współpracujący z
przepływomierzem wbudowanym W grupę'" Zamawiający dopuścĺ inne skuteczne rozwiązania
umożliwíające trwałą cyfrową rejestrację uzysku ciepła.

Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawĺający dopuścĺjako wykończenia stosować piankę poliuretanową
w przepustach.

odpowiedź 52:

Zamawiający dopuści stosowanie pianki poliuretanowej na przewodach elastycznych instalacji
glikolowej. Na pozostałych przewodach wg wytycznych iwskazań inspektora nadzoru' Ponadto należy
odtworzyć ubytki do stanu pierwotnego.

Zamawiającv poza wyżej wymienĺonymi zmianami w wyjaśnĺeniach dla Wykonawców, działając
na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznía 2004 r' Prawo zamówień publĺcznych
(Dz' U. z 20L9 r. 1843), dokonuje zmiany treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówíenia,
prowadzącej do zmiany treścí ogłoszenia o zamówieniu, w następujący sposób:

1', Zmiana slWZ lDW w zakresie terminu składania ofert:
JEST:,,12.l'ofertę należy złożyć w terminie do 27grudnia 2019 roku, do godziny 13.00."
NA: ,,Lz.L.ofeftę należy złoŻyć, w terminie do 15 stycznia 2020 roku, do godziny L3.00."

2. Tmiana SIWZ w zakresie terminu otwarcia ofert:
JEST: ,,otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, W pokoju nr 9 Urzędu Gminy Stara Kornica,
Stara Kornĺca 19L,08-205 Stara Kornica, dnia 27 grudnia 2019 roku, o godzinie 14:00."
NA: ,,otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Stara
Kornica, Stara Kornica LgL,08-205 Stara Kornica, dnia 15 stycznia 20L9 roku, o godzinie L4IOO."

Zmiana ,,ogłoszenia o zamówíeniu" w tym zakresie została skierowana do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unií Europejskiej i otrzymała tymczasowy numer referencyjny 19-628538-001.

Zamawiający poza wyżej wymĺenionymi zmianamĺ w wyjaśnienĺach dla Wykonawców, działając
na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz' U.



z 201'9 r. 1843), dokonuje zmiany treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienĺa,
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienĺu, w następujący sposób:

1'. Zmiana slWZ lDW pkt.3.7.2., zgodníe z pkt. 6.6. PFU, na:

,,3.7.2. dodatkowo gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych: 2-letnia gwarancja
co do wydajności min.97,o%o mocy i 25-letnia gwarancja co do wydajności min. 82,5% mocy
oraz minĺmum ].2 lat gwarancji produktowej dla paneli fotowoltaicznych.

2. S|WZ lPU zał. Nr 3 ,,Wzőr karty gwarancyjnej, zgodnie z pkt. 6'6' PFU, na:

,,okres gwarancji: 60 miesięcy (12lat gwarancji produktowej dla panelifotowoltaicznych)"


