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Obrazów, dnia 08.03.2019 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 2 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: 

Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”” 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane 

pytania oraz modyfikuje treść SIWZ: 

 
Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że stwierdzenie : „Wszystkie systemy fotowoltaiczne powinny być 

wyposażone w układy pomiarowe energii wyprodukowanej.” Może być spełnione przez układ 

pomiarowy w falowniku.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym 

uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie beneficjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga opinię kominiarska, jeżeli prowadzone przewody rury solarnej będą w 

czynnym przewodzie wentylacyjnym. Zamawiający potwierdza, że wykonanie opinii 

kominiarskiej leży w gestii Właściciela budynku 

 
Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania 

leży po stronie beneficjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, a uściślając leży po stronie beneficjenta końcowego czyli 

użytkownika danego obiektu. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji 

fotowoltaicznej leży po stronie użytkownika instalacji?  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 5 

Prosimy o zmianę liczby egzemplarzy dokumentacji projektowych wykonawczych/powykonawczych, 

protokołów odbioru. Mając na uwadze dbanie o środowisko w przedmiotowym zadaniu prosimy o 

dopuszczenie przygotowania dokumentacji w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz 1 egzemplarz 

w formie elektronicznej dzięki czemu każda z zainteresowanych stron będzie miała do niego dostęp, a 

oryginał zostanie po odbiorach przekazany Zamawiającemu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył 2 egzemplarze dokumentacji projektowej z 

czego jeden zostanie adaptowany do dokumentacji powykonawczej. 
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Pytanie 6 

Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych z zakresu napięcia 
maksymalnego Vmpp 31,4-32,3 V 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza moduł ze wskazanym zakresem napięć. 

 
Pytanie 7 

Prosimy o doprecyzowanie miejsca montaży instalacji, w PFU znajdują się informacje o budynkach 
użyteczności publicznej rozdział 2.5.2, natomiast w przedmiocie zamówienia jest stwierdzenie że 
przedmiot zamówienia dotyczy budynków mieszkalnych.  
Odpowiedź: 

Montaż instalacji odbywa się tylko na budynkach mieszkalnych  

 

Pytanie 8 

Prosimy o informację czy w przypadku kiedy falownik jest wyposażony w zintegrowany wyłącznik 
RCD o charakterystyce B, Wykonawca nie ma obowiązku podwajać zabezpieczenia. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 9 

Prosimy o dopuszczenie modułów o grubości ramy minimum 35 mm.  
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza moduł ze wskazaną grubością minimalną wynoszącą 35mm. 

 
Pytanie 10 

W związku z orzecznictwem KIO, określenie przedmiotu zamówienia jest nie tylko obowiązkiem, ale i 

uprawnieniem Zamawiającego, który ma prawo wziąć w tym zakresie pod uwagę swoje uzasadnione 

potrzeby. Jednak wymagania Zamawiającego muszą być adekwatne do przedmiotu zamówienia – ani 

zbyt wysokie, gdyż mogłoby utrudniać uczciwą konkurencję, ani zbyt niskie, gdyż przez selekcję 

przeszliby wykonawcy niezdolni do realizacji zamówienia (wyrok KIO z dnia 22 października 2010r. o 

syg. Akt KIO 2189/10). Z uwagi na powyższe oraz na zróżnicowane wysokości kotłowni oraz szerokość 

przejść przez które Wykonawca winien wnieść podgrzewacz solarny, wnosimy o uszczegółowienie w 

dokumentacji technicznej parametrów dotyczących podgrzewaczy solarnych 200 i 300 litrów, a w 

szczególności ich maksymalnej wysokości oraz szerokości. 

Odpowiedź: 

Po weryfikacji stanu istniejącego zamawiający wymaga aby zbiorniki posiadały następujące 

parametry: 

Zbiornik 200 litrów – wysokość maksymalna 1450 mm szerokość maksymalna 700 mm 

Zbiornik 300 litrów – wysokość maksymalna 1450 mm szerokość maksymalna 700 mm 

Zbiornik 400 litrów – wysokość maksymalna 1660 mm szerokość maksymalna 700 mm 

 

Pytanie 11 

Zamawiający w przetargu wymaga zastosowanie 2 różnych typów kolektorów płaskiego oraz 

próżniowego, dla którego opis w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jest nieprecyzyjny. W związku z 

powyższym, w trosce o prawidłowe działanie instalacji solarnych opartych na kolektorach typu Heat 

Pipe oraz w celu zachowania uczciwej konkurencyjności, wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

wymaga kolektorów próżniowych typu Heat Pipe posiadających nie gorsze niż przedstawione poniżej 

parametry techniczne: 
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Dla zestawu P1 - bateria kolektorów z minimalną ilością rur wynoszącą 24 sztuki minimalna moc 
wyjściowa wynosi 2700 W przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK  (wg 
normy PN EN 12975-2:2007 lub równoważnej); 
Dla zestawu P2 - bateria kolektorów z minimalną ilością rur wynoszącą 30 sztuk - minimalna moc 
wyjściowa wynosi 3300 W przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK  (wg 
normy PN EN 12975-2:2007 lub równoważnej); 
Pozostałe parametry dla rodziny kolektorów z zestawu P1 i P2 
powierzchnia brutto pojedynczego kolektora nie większa niż 5,4 m2; 

sprawność optyczna odniesiona do powierzchni absorbera, potwierdzona Solar Keymark nie mniejsza 

niż 66 %; 

współczynnik utraty ciepła nie większy niż a1=1,5 W/(m2K); 

współczynnik zależności temperatury utraty ciepła nie większy niż a2=0,005 W/(m2K2); 

grubość szkła rurki nie mniejsza niż: 1 mm; 

Układ hydrauliczny kolektora wykonany z miedzi; 

obudowa kolektora wykonana z aluminium 

UWAGA: Wskazane powyżej parametry powinny być potwierdzone w pełnym raporcie z badań na 

normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 lub równoważne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy PFU, wprowadzając zmiany parametrów kolektorów próżniowych 

typu HEAT PIPE, zgodnie z przedstawionymi parametrami w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 12 

W przypadku kolektorów słonecznych prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego 
gniazda elektrycznego z uziemieniem w miejsce posadowienia zbiornika jest w gestii Właściciela 
budynku 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 13 

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie Wykonawcy czy Właściciela budynku jest zdemontowanie 

istniejącego zbiornika CWU. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż należy zdemontować u każdego beneficjenta istniejący zbiornik – 

demontaż zbiornika jest w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie 14 

Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi dla każdej z części zamówienia to 5 lat 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 15 

Prosimy o informacje ilu obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych wymaga Zamawiający od 
Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym.  
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wymaga przeglądów pogwarancyjnych po upływie udzielonej 

gwarancji. W okresie gwarancji jeżeli nie wymagają tego inne warunki gwarancji urządzeń 

Zamawiający nie wymaga przeglądów gwarancyjnych. 

 
Pytanie 16 
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Opierając się na doświadczeniu z podobnych inwestycji prowadzonych w innych Gminach, prosimy 

Zamawiającego o określenie w ilu instalacjach wymagane jest podłączenie modułu LAN oraz 

potwierdzenie, że w pozostałych lokalizacjach dostarczenie moduły nie są wymagane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wymaga montażu modemów LAN w instalacjach solarnych jeżeli 

sterownik posiada możliwość weryfikacji ilości uzyskanej energii.   

 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przystąpienia Wykonawcy do każdej z części zadania może 
on przedstawić 1 referencje dla każdego zadania, które zakres spełnia wymagania co do zdolności 
technicznej i zawodowej każdej z tych części (traktując je indywidualnie).  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 18 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca przystępując do złożeni oferty dla więcej niż jednej części 
może złożyć tylko jeden JEDZ (łączny) dla więcej niż jednej części.  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 19 

Ze względu na duży zakres instalacji solarnych z łącznej perspektywie postępowania prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca dla realizacji każdej z części zadania może wskazać w 
wykazie osób projektanta i kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności elektrycznej lub/i 
sanitarnej. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że doświadczenie kierownika sanitarnego również 
może być użyte dla określenia punktacji dla zadań.  
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 b, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w 

osobami: 

Zadanie 1-5 

 Projektantem lub projektantami posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych i/lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 Kierownikiem robót posiadającym u uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i/lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co 
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najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową instalacji fotowoltaicznych lub 

paneli słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych. (w JEDZ należy 

wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania) 

 

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie 

Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do 

właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo 

budowlane. 

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych 

funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu 

zawodowego. 

Tymi samymi osobami można wykazać się do wszystkich zadań. Zamawiający dopuszcza 

łączenie funkcji kierownika i projektanta.  

 

Pytanie 20 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedno zadanie może 
przedstawić tego samego projektanta oraz kierownika budowy. 
Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 19. 

 
Pytanie 21 

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje będą rozliczane z zachowaniem zasady „odwrotnego 
obciążenia”, poza dokumentacją projektową, która nie wpisuje się w ta zasadę.   
Odpowiedź: 

Kwestia związana z odwrotnym obciążeniem podatku VAT będzie rozpatrywana indywidualnie 

na etapie realizacji umowy. Jednocześnie informuję, iż w pkt 22.5 SIWZ Zamawiający Wymaga 

aby w celu porównania złożonych ofert przyjąć stawkę VAT w wysokości 8%.     

W takich okolicznościach kwestia związana z odwróconym obciążeniem VAT nie ma wpływu na 

wybór oferty. 

Wykonawcy, którzy mają indywidualną interpretację dotyczącą odwróconego obciążenia VAT 

składają oferty warz z informację wskazaną w pkt. 22.6 SIWZ. 

 
Pytanie 22 

Prosimy o potwierdzenie, że po danym okresie instalacje oze objęte projektem przechodzą na 
własność Beneficjentów, ponieważ dokonali oni wcześniej odpowiednich płatności.  
Odpowiedź: 

Pytanie nie ma żadnego związku z dokumentacją SIWZ. Pytania zadawane na tym etapie 

powinny dotyczyć wątpliwości i niejasności wynikających z SIWZ. Nie mniej jednak 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 23 
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Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane 
prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 24 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów dokumentacji (SIWZ, UMOWY) niezgodnych z 
obowiązującymi przepisami, Zamawiający zgadza się z Wykonawcą, że nie tymi przepisami powinni się 
posługiwać, lecz aneksować zapisy, tak aby były zgodne z literą obowiązującego prawa (nawet po 
zawarciu umowy bez wcześniejszych uwag). 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zarówno dokumentacja SIWZ wraz załącznikami jak 

również odpowiedzi na pytania do tej dokumentacji stanowią integralną część obowiązująca do 

realizacji każdą ze stron. Jeżeli pytający zauważył w/w niezgodność z obowiązującymi 

przepisami prawa powinien wskazać swoje spostrzeżenia w formie pytania. Po zakończeniu 

procedury przetargowej obowiązujące będą zapisy dokumentacji przetargowej. 

 

Pytanie 25 

Na jakim etapie Zamawiający wymagał będzie przedstawienia kart technicznych i certyfikatów 
głównych urządzeń wchodzących w skład systemu.  
Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia kart technicznych oraz certyfikatów na etapie 

uzupełnienia oferty na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 

Pytanie 26 

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie 
Beneficjenta.  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, a uściślając leży po stronie beneficjenta końcowego czyli 

użytkownika danego obiektu. 

 
Pytanie 27 

 Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienia nie leży po stronie Beneficjenta.   
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakup i montaż reduktora ciśnienia leży w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie 28 

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy leży po stronie Wykonawcy, zaś  zakup 
pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w gestii Beneficjenta. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 29 

Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych, przewodów 
fotowoltaicznych przez wolny kanał wentylacyjny?  Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że jej 
uzyskanie leży po stronie Beneficjenta.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga opinię kominiarska jeżeli prowadzone przewody rury solarnej będą w 

czynnym przewodzie wentylacyjnym. Zamawiający potwierdza, że wykonanie opinii 

kominiarskiej leży w gestii Właściciela budynku. 
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Pytanie 30 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza pompy solarne dwudrogowe.  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 31 

Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie 
Użytkownika/Właściciela budynku.  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 32 

Dla wszystkich części prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z 
wytycznymi Wykonawcy, dla podłączenia instalacji leży po stronie Użytkownika/Właściciela 
budynku.    
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 33 

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie 
Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów 
lub instalacji fotowoltaicznych.  
Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy jest montaż kompletnej instalacji, zdatnej do uruchomienia i odbioru  

bez względu na jej lokalizację.  

 

Pytanie 34 

Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie 
Beneficjenta.  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 35 

Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską 
lub obiekty zabytkowe. Jeśli takie obiekty występują wnosimy o udostępnienie ich listy.  
Odpowiedź: 

Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje montażu instalacji OZE na obiektach objętych 

ochroną konserwatorską. 

 

Pytanie 36 

Prosimy o informacje czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami 
niezwiązanymi z wadliwym montażem.   
Odpowiedź: 

Pytanie nie ma żadnego związku z dokumentacją SIWZ. Pytania zadawane na tym etapie 

powinny dotyczyć wątpliwości i niejasności wynikających z SIWA. Nie mniej jednak 

Zamawiający potwierdza instalację będą ubezpieczone. 

 
Pytanie 37 
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Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku 
montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 38 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania jeżeli na 2 tygodnie przed 
zakończeniem terminu nie będzie kompletnej listy uczestników projektu.  
Odpowiedź: 

Zapewnienie uczestników projektu leży po stronie Zamawiającego i w przypadku ich nie 

zapewnienia ziści się przesłanka wydłużenia terminu o której mowa w pkt. 25 dotycząca 

„przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego” 

 

Pytanie 39 

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

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 40 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zapewnienia obsługi geodezyjnej 
prowadzonych prac jeśli odpowiednie przepisy nie narzucają takiego wymogu. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 41 

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie łącza internetowego na ewentualne potrzeby monitoringu 
instalacji spoczywa na Beneficjencie. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 42 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę  ani 
zgłoszenia jeśli odpowiednie przepisy dotyczące montowania instalacji solarnych i fotowoltaicznych 
nie stawiają takich wymagań. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 43 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wytycznych w zakresie zatrudnienia przez 
Wykonawcę pracowników na umowę o pracę.  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 44 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca oznakował instalacje zgodnie 
z zasadami RPO. Jeśli wymagania są inne prosimy na tym etapie podać wielkość, typ (naklejka, tablica, 
etykieta itp.) ilość wymaganych oznakowani dla zadania. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wymaga od wykonawcy przygotowania materiałów do oznakowania instalacji. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność materiały do oznakowania instalacji przekazane zostaną 

Wykonawcy przez Beneficjenta 

 
Pytanie 45 

Prosimy o potwierdzenie, ze kryterium oceny oferty – Gwarancja – dotyczy tylko i wyłącznie gwarancji 
na prace montażowe, instalację i urządzenia.  
Odpowiedź: 

Gwarancja nie jest kryterium oceny ofert.  

 

Pytanie 46 

Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów dotyczących wysokości wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy 

wymagane  zabezpieczenie to 10 % ceny podanej w ofercie. Pragniemy zwrócić uwagę, że 

przedstawiona wartość procentowa wymaganego zabezpieczenia jest to maksymalną dopuszczaną 

przez ustawodawcę  (art. 150 ust 2 Pzp). Kwestia żądania od wykonawcy zabezpieczenia jest sprawą 

fakultatywną, gdzie nie został narzucony w żaden sposób wymóg określania zabezpieczenia na 

maksymalnym możliwym poziomie. Warto zauważyć, że znane są postępowania publiczne, których 

wartości ofert znacznie przekraczają szacunkową wartość przedmiotowego zadnia, a jednak wielkość 

zabezpieczenia była znacznie niższa. Prosimy o zmianę wymaganego zabezpieczenia na 5 % ceny 

podanej w ofercie. Proponowana zmiana zapewni bardziej proporcjonalnie odniesienie do zakresu 

zamówienia i tym samym w pełni pozwoli zabezpieczyć ewentualne roszczenia Zamawiającego z 

tytułu należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ . 

 

Pytanie 47 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wypełniając JEDZ może wypełnić wyłącznie część alfa 

odpowiedniego rozdziału jako wstępne oświadczenie do oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w całości.  

 

Pytanie 48 

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający nie wymaga wykonania dokumentacji powykonawczej 

projektów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył 2 egzemplarze dokumentacji projektowej z 

czego jeden zostanie adaptowany do dokumentacji powykonawczej. 

 

Pytanie 49 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwoli, aby zakres kalkulacji wymaganej przed 
podpisaniem umowy został ustalony indywidualnie z Wykonawcą.  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 50 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację formularza ofertowego w taki sposób, aby uwzględnił 
dokumentacje projektowe wymagane do wykonania w ramach poszczególnych zadań. Jest to ważny 
element formularza, ponieważ zapisy SIWZ określają, że dokumentacja projektowa nie powinna 
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przekraczać 5% wartości całego zamówienia oraz nie może być ona klasyfikowana do rozliczenia w 
postaci odwrotnego obciążenia.  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza. Wartość dokumentacji ma zostać 
uwzględniona w koagulacji złożonej przed podpisaniem umowy.  
 
Pytanie 51 

Prosimy o potwierdzenie, że wśród instalacji nie znajdują się instalacje, które będą montowane na 
budynkach użyteczności publicznej. 
Odpowiedź: 

Montaż instalacji OZE przewidziany jest tylko na budynkach mieszkalnych  
 

Pytanie 52 

Prosimy o dostosowanie formularza ofertowego do wymogów elektronicznego składania oferty 
poprzez usunięcie zapisu o numerowaniu stron oferty. 
Odpowiedź: 

Wykonawca może nie numerować stron oferty a co za tym idzie nie wypełniać tej części 
formularza.  
 
Pytanie 53 

Prosimy o wskazanie zakresu dokumentacji powykonawczej – opis wydaje się być ucięty w umowie 
par. 3 ust. 3 lub potwierdzenie, że jej zakres będzie ustalony wspólnie z wybranym  Wykonawcą.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył 2 egzemplarze dokumentacji projektowej z czego 

jeden zostanie adaptowany do dokumentacji powykonawczej. 

 

Pytanie 54 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy jeśli 
odrębne przepisy tego nie wymagają.  
Odpowiedź: 

Ze względu na dokumentowanie przebiegu realizacji montażu instalacji dziennik budowy jest 
wymagany. 
 
Pytanie 55 

Prosimy o usunięcie zapisu umowy par 7 ust. 1 pkt 6) (…)Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi 
uprawnionemu. Wykonawca zobowiązany jest zachować miejsce prac w należytym porządku, ale żadne 
przepisy nie nakładają na Wykonawcę obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających ich 
utylizację.  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody gdyż na Wykonawcy spoczywa obowiązek przekazania 
powstałych  odpadów do utylizacji po wykonaniu usługi. 
 
Pytanie 56 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie zapisu w pierwszej części zdania, we wzorze 
umowy, w paragrafie 1, punkt 1., gdyż jest ono sformułowane w niejasny sposób: 
„1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia z uwagi na specyficzną 
dostaw w formie Program Funkcjonalno Użytkowy (dalej PFU) (…)” 
Odpowiedź:  
Modyfikuje się treść §1 ust. 1 który po modyfikacji przyjmuje brzemiennie; 
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1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w 

Programie Funkcjonalno Użytkowym (dalej PFU) do którego odpowiednio zastosowanie maja 

przepisy w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).   Zawarty (PFU) w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, który wraz z ofertą Wykonawcy i harmonogramem prac stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem 

Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.  

 

Pytanie 57 
Prosimy również o zmianę, w paragrafie 1, w punkcie 1 -w ostatnim zdaniu tego zapisu, z istniejącego 
o brzmieniu:„1. (…) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem 
najwyższej staranności.” na następujący zapis: 
1. (…) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także 
zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem należytej staranności. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody – Wymagana będzie najwyższa staranność  
 
Pytanie 58 
Informujemy, 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 Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz zawartą definicją instalacji 
grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis: 
„§ 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, 
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi 
od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory 
słoneczne lub pompa ciepła 
Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie z 
obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5) W przypadku rur do transportu cieczy 
solamej obowiązują 100 % wymagania według aktów prawnych j. w. 
Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania potwierdza 
również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączonym piśmie. 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku izolacji przewodów 
rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami za 
podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne orurowania 
instalacji kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkie wymagania i zastrzeżenia, jakie wynikają z 
100 % wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. 
Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5). 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i PFU 

 
 
Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Aktualnie obowiązujący termin 

składania i otwarcia ofert to 26.03.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje: 

 

1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
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20.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 26.03.2019 r. do 
godz. 10.00 

2. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

21.1  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019  r., o godzinie 10:30  w siedzibie Zamawiającego 

 


