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Ostrow Mazowiecka, dnia 11.02.2019r.

Znak sprawy: IG.271 J8.2018

-Wykonawcy biorqcy udzial w postfpowaniu-

dotyczy: pizetargu nieograniczonego na „Dostawf i montaz kotidw ita biomasf oraz
ittstalacjifotowoliaicznych na ferenie Gminy Ostrow Mazowiecka".

A. Dziaiajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
(L j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poin. zm.), Zamawiaj^cy - Gmina Ostrdw Mazowi«:ka,
ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka orzekazuie tr^c zapvtaA
dotycz^cych Specyfikacji Istotnych Waninkow Zamowienia (SIWZ), ktore wfrfyn^iy do
Zamawiaj^go wraz z udzjelonywii odnowiedriamir

Pytanie nr 1

W OPZ zapjsann wym6g odpomoSci na obci^nie statycaie 8000 Pa. Warto^ ta odpowiada
816 kg/m^ lub 2,5 metra sniegu. Przy projektowanych parainetnu:h (moduly 265 Wp, 1,65
oznacza to, ze instalacja o mocy 39,75 kW musialaby wytrzyma6 nacisk 202 ton - tyle, ile
lokomotywa i 3 wagony petne sloni. Czy dach wytrzyma taki nacisk? Je^li nie, nie ma sensu
wymagflr takiej odpomo^i od moduldw, bo w razie wyst^ienia takiego nacisku, pr^dzej
zawalitby si? Harh niz instalacja fotowoltaiczna na nim si? znajdujgca. Ponadto w lokalizacji
Zamawiajqcego nie zdarzaj^ si? takie opady sniegu.

Standardowa odpomoM na obciqzenie statyczne, wynikaj^a z normy lEC 61215 to 5400 Pa.
Odpowiada to 1,5 m Sniegu - i tak wi?cej ni± ogromna wi?kszosc dachdw moze wytrzymac.
Wnosimy o ograniczenie tego wymogu do 5400 Pa i rezygnacj? z wymogu przedstawiania
certyfikatu na potwierdzaj^ce badania stricte na obci^S^nie, ograniczajqc si? do certyfikatu lEC
61215.

Odoowiedi:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

Wnosimy o potwierdzenie iz Zamawiajqcy dopuszcza maksymalnq wysoko^ kotla 1440
a wi?c zaledwie o 4 cm wyiszy nii zapisany w dokuraentacji
Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza maksymalnq wysokosc kotia 1440 mm.

Pytanie nr3

Wnosimy o potwierdzenie iz Zamawiajqcy dopuszcza minimainq dJugo^ rury ze spiralq 1300
mm - tak dokladne precyzowanie moie ̂ wiadczyc o preferowaniu konkretnego produktu.

Dhigo^ rury nie ma jak najmniejszego znaczenia - dla Zamawiajqcego - gl6wnym
parametrem jaki powinno si? brae pod uwag? to sprawno^ kotla
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Odvowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza minimainq diugosc rury ze spiralq 1000 mm. Za kazdym razem mlezy
dostosowac diugosc nay do wan/nkow kotlowni.

Pytanie nr 4

„Dokumentacja przetai^owa zawiera informacje, ie moc minimalna kotiow wynosi 25 kW.
Czy to omacya, ze Zamawiaj^y dopuszcza kazdq moc powy&j 25kW jako wla&iwq?"
Odoowiedi:

Moc 25 kW oznacza moc nominalnq, zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenia o wi^kszej mocy niz

25 kWpozostawiqjqc pozostale zapisy bez zmian.

Pytaoie nr 5

„Czy obiekty nie si^ od siebie i we wszystkich b^d^ zainstalowane identycznej mocy
kody?"

Odpowiedz:

Moc 25 kW oznacza moc nominalnq, zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenia o wifkszej mocy niz

25 kWpozostawiajqc pozostale zapisy bez zmian.

Pytanie nr 6

„Czy Zamawiajqcy udost^pni zestawienie planowanych kotlowni z ich wymiarami oraz

obliczonym z^x)trzebowaniem na moc?"

Odttowiedz:

Nie.

Pytanie nr 7

„Czy Zamawiajqcy dopuszcza toierancj? w mocy inzqdzenia 5% (^. l,25kW)?"

Odpowiedz:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

„W wymaganiach w zalqczniku la do SIWZ okreslono:

Palnik wyposaZony jest w zapalark? ceramicznq. Ogranicza to swobodny w nieuzasadniony

sposob konkurencj?. Czy w zwiqzku z tym, Zamawiajqcy nie stawia wymagan co do materiahi

z jakiego ma bye wykonany ten element? Czy Zamawiajqcy dopuszcza inny material u±yty do

wyprodukowania zapalarki, je^li ̂)elnia ona fiinkcj^ automatycznego roq>aIania pelletu?"

Odpowiedz:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9

„W wymaganiach w zalqczniku la do SIWZ okreSlono:

Maksymalna szeroko^ kotla i zasobnika na pellet wynosi 600mm. Czy z uwagi na fakt, 2e na

rynku nie ma urzqdzen o mocy minimalnej 25kW i szeroko^i kotla wraz z zasobnikiem o
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wymaganej pojemno^ci, Zamawiaj^cy dopuszcza inne wyraiary urzgdzenia? Czym
Zamawiaj^cy uzasadnia ograniczanie konkurencji przez wskazywanie wymiarow urzgdzenia?
Czy kazda kotlownia jest identyczna w ktorej ma byd zainstalowany kocioi?"
Odoowiedz:

Zamawiajqcy informuje iz chodzi o 600 mm dla korpusu kotla i 600 mm dla zbiomika paliwa.

Pytanie or 10

„W wymaganiach w zal^zniku la do SIWZ okreslono:

Maksymalna temperatura pracy kotla wynosi 85 st.C. Czy Zamawiaj^y wymaga, aby
dopuszczalna maksymalna temperatura pracy kotla nie przekroczyla 85 St. C, czy temperatura
robocza (ustawiana na sterowniku kotla) ma bye 85 st.C? Je&li tak, to jak ZamawiaJ^y
it7a«>Hnia wymaganie 85 St.C temperatury roboczej, skoro dla paliwa stalego pelletu oznacza to

wybieg temperatury po zatrzymaniu wentylatora i podajnika do ponad 90 sLC czyli
temperatury alarmowej w ktorej uiz^dzenie powinno przqSd w tryb awaryjnego wyl^zenia?
Czy instalacje w obiektach przystosowane do pracy ci^glej w temperaturze 85 st.C i
powyzej? Dla kotla na pellet temperatura robocza wystarczaj^ca jest 80 st.C wdwczas po
wyl^zeniu podajnika 1 wentylatora temperatura wzromie, jednak nie przekroczy alarmowej 90
st.C i nie unichomi zabezpieczenia STB." -

Odoowiedz:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Maksymalna temperatura pracy nie oznacza, ze kocioi

ma pracowac na takiej temperaturze.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiajqcy wymaga w dostawie moduhi do komunikacji intemetowej, czy tylko

sterownika umoiliwiajqcego pottiqczenie takiego modidu?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy wymaga dostawy modulu do komunikacji intemetowej oraz jego konfiguracji.

Pytanie nr 12

Czy ze wzgl?du na fakt, ze w wielu przypadkach pomieszczenia w ktorych montowane b^dq

kotly, nie majq dostatecznej wysoko^i, aby w spos6b wygodny dla uirytkownika, a w

szczegolnie niskich pomieszczeniach jest to praktycznie nie mo^iwe, dokonywai czynno§ci
obshigowych (czyszczenia wymiennika w kotle), Zamawiajqcy potwierdza, Ze oczekuje

dostawy kotlow w ktorych te czynno^ci mogq by6 wykonywane wylqcznie przez drzwi

przednie kotidw - kotldw z poziomymi wymiennikami ?

Odpowiedzz

Tak, Zamawicgqcy potwierdza.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajqcy potwierdza, Ze oczekuje dostawy kotldw ktdre, ze wzgl^u na moZliwo^i
spalania pelletu gorszej jako^i niZ najwyZszej klasy A1 (a wi^ najdrozszego), b^
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wyposazDtie w p>almki z mechanicznym zgamiaczem szlaki, kt6ra mo4e powstawad przy
spalaniu paliw gorszej jakoSci ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie nr 14

Czy ze wzgl?d6w bezpieczenstwa PP02 Zamawiaj^y potwierdza, ie oczekuje kotlow
wyposa^nych w izolacj? podlogi kotta za pomocq pJaszcza wodnego, tzw. Wodn^ podlog^ w
komorze spalania ?

Odpowiedi:

Zamawiajqcypotwierdza

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdz^nie, ze demonta^ kotla i usuni^cie go z miejsca monta2u nowego
urz^dzenia le±y po stronie Beneficjenta projektu.

Odpowiedz:

Wyniesienie zdemontowanego kotla lezy po stronie Wykonawcy. Zdemontowa/^ kociol naleiy
zlozyc w miejscu wskazanym przez uzytkownika

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, ie zapewnieoie dost?pu do Intemetu na okres trwania projektu leiy

po stronie Beneficjenta.

Otbtowiedz:

Zapewnienie stalego dost^pu do Intemetu lezy po stronie mieszkanca.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, ze realizacja dostawy i montaiu instalacji b^dzie rozliczana zgodnie

z zasariflmi odwrotnego obcigzenia, poza obiektami uiyteczno^i publicznej.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze rozliczenie czfsci I odb^dzie si^ na zasadach tzw. odwrotnego

obciqzenia VAT, zas rozliczenie cz^sci 2 odhfdzie sif na zasadzie klasycznego rozliczenia VAT
(bez tzw. odwrotnego obciqzenia VAT).

W zwiqzku z powyiszym zndanie podlega rozdziat 16.9 SIWZ oraz § 9, 10 i 16 Projektu

umowy stanowiqcej zaiqcznik Nr 2b do SIWZ.

Pytanie nr 18

Prosimy o informacje na jakim etapie Zamawiaj^y b^dzie wymagal pizedstawienia kart

katalogowych urz^dzen wchodz^ych w sktad instalacjL Karty jakich urz^dzen b^

wymagane.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdzitdem 8.7.3 SIWZ
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Pytanie nr 19
Prosimy Zamawiaj^ego o ponown^ analiz? zapisow dotycz^ych wysokoSci wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zgodnie z z^isami SIWZ i wzoru umowy
wymagane zabezpieczenie to 10 % ceny podanej w ofercie. Pragniemy zwrocid uwag?, 2e
przedstawiona warto^ procentowa wymaganego zabezpieczenia jest to maksymaln^
dopuszczan^ przez ustawodawc? (art. 150 ust 2 Pzp). Kwestia igdania od wykonawcy
zabeqjieczenia jest spraw^ fakultatywn^ gdzie nie zostal naizucony w taden sposdb wym6g
okreslania zabezpieczenia na maksymalnym mozliwym poziomie. Warto zauwazyd, ze znane
sg post?powania publiczne, ktorych wartosci ofert znacznie przekraczaj^ szacunkow^ warto^c
przedmiotowego a jednak wielko^ zabezpieczenia byla znacznie nizsza. Prosimy o
zmian? wymaganego zabezpieczenia na 5 % ceny podanej w ofercie. Proponowana zmiana
zapewni bardziej proporcjonalnie odniesienie do zakresu zamowienia i tym samym w pehii
pozwoli zabezpieczyc ewentiialne roszczenia Zamawiaj^ego z tytuhi nalezytego wykonania
umowy oraz usuni^ia wad i usterek.
Odoowiedz:
Zamawiaj'qcy nie zmienia zapisow dotyczqcych nalezytego wykonania zamowienia.

Pytanie nr 20
Po czyjej stronie jest zakup i montaz zaworu DBV-1 w przypadku montaZu koOa w ukladzie
zamkni^tym, Mieszkanca czy Wykonawcy?
Odpowiedz:
Zakup i montaz zaworu DBV-1 wprzypadku montazu kotla w ukladzie zamkniftym lezy po
stronie wykonawcy.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiaj^y posiada informacje ile jest ukladow zamkni^tych centralnego ogrzewania,
ktore Wykonawca moZe zastad montuj^c nowe ko%.
Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 22
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiaj^ego, ze demontaZ starego kotla jest po stronie
WYKONAWCY, natomiast wyniesienie starego kotla z kotlowni jest juz po stronie
MIESZKANCA.

Odpowiedi:
Zamawiaj'qcy informuje iz demontaz i wyniesienie kotla lezy po stronie wykonawcy.
Zdemontowany kociol nalezy zlozyc w miej'scu wskazanym przez uzytkownika

Pytanie nr 23
Zamawiaj^y wymaga zastosowania zaworu 4 drogowego w instalacji kotla Prosimy o podanie
wielko^ci (srednicy) zaworu, ktdry ma bye zastosowany w instalaqi do koda o mocy 25kW.
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Odpowiedz:

Zamawiaj^cy inforaiuje iz wymaga zaworu czterodrogowego o srcdnicy nie mniejszej niz DN
25.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, ze zakup pompy obiegowej ( na schemacie nr pozycji: 8 i 10) wraz z
armaturg typu zawory, filtry) jest po stronie MIESZKANCA.
Odoowiedi:

Projekt przewiduje WYMIAN^ ZRODLi CIEPLA, h- zwiqzku z czym istniejqce uidady
pompowe pozostajq do wykorzystania z nowym zr6(Bem ciepia. W przypadku koniecznosci ich
dostosowania do nowego zroeda, koszt lezy po stronie wlasciciela obiektu.

Pytanie nr 25

Prosimy o informacje, czy w ka^dej instalacji kottowej ma byd zamontowany modul
intemetowy i podl^zony ze sterownikiem koda?

Odoowiedi:

Tak.

Pytanie nr 26

W ilu instalacjach ma bye wykonana konfiguracja moduhi mtemetowego i odczyt parametrdw
przez internet? Co w sytuacji kiedy nie ma mozliwo^ci po<U^zenia moduhi do intemetu bo np.
nie ma intemetu w kotlowni?

Odoowiedi:

Konfiguracja moduhi inlernetowego i odczyt parametr&w przez Internet ma zostac wykonana
wszfdzie tarn, gdzie jest dostfp do Intemetu. Jesli mieszkaniec nie posiada dost^pu do
Intemetu, wowczas podiqczony modid nie zostanie skonfigurowany.

Modui intemetowy ma bye zainstalowany we wszystkich instalacjach Po stronie wykonawcy
jest podlqczenie modemu LAN/WIAN, natomiast po stronie
mieszkanca/uzytkownika/wlasciciela budynku jest zapewnienie dostfpu do Intemetu.

Pytanie nr 27

Po czyjej stronie jest zakup rury l^zqcej czopuch kotla z kominem, WYKONAWCY czy
MIESZKANCA?

Odoowiedi:

Zakup rury Iqczqcej czopuch kotla z kominemjest po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiajqcy wymaga montaZu wkhidu kominowego w kominie? Je^li tak, to prosimy o
*

potwierdzenie, ze zakup i mnntajr wkladu kominowego jest po stronie MIESZKANCA.
Odoowiedi:

Zakup i montaz wkladu Imminowego nalezy do mieszkanca na jego wyraznq prosbf i jego koszt.
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Pytanie nr 29

Czy zdemontowany kocioJ pozostaje w kottowni
Odpowiedi:

Zdemontowany kociol nalezy zlotyc w miejscu wskazanym przez uzytkownika

Pytanie nr 30

Cz>iej gestii jest wykonawcy czy wla^iciela obiektu jest wykonanie:
- wentylacja nawiewno - wywiewna

- wklad kominowy

-  doszczelnienie czopucha

-  opinia kominiarska
-  doprowadzenie pr^u do montowanego kotta
- wyrdwnania posadzki pod kociol

miti wysoko^ pomieszczed powinna byd 190 cm - w czyjej gestii jest ewentualne

poglfbieoie pomieszczenia

jeieli istniej^:a instalacja c.o. pracuje w ukladzie otwaitym i nie spetma aktualnie
obowi^jqcych przepisdw nie posiada prawidlowo wykonanej instalacji rur bezpieczenstwa i
przelewowej a wlaiciciel obiektu ( ma wykonczone pomieszczenia) i nie wyraia ̂ ody na
prowadzenie w mieszkaniu dodatkowych rur i zachodzi konieczno^ przerbbki instalacji c.o.
na uklad zamkni^ty - kto ponosi koszty przerobki

- na schemacie technologicznym zaznaczono - iz pompy : c.o.- 8 i cwu - 10 kosztem

niekwalifikowanym - tak wi^ caly uklad pompowy jest w gestii wlaiciciela obiektu - prosz^ o
potwierdzenie

-  z opisu w projekcie i schematu technologicznego wynika i£ zakres wykonawcy koAczy
si^ i tak:

- w zakresie c.o. za zaworem czterodrogowym z wpi^iem si^ do istniejqcej instalacji

(bez jej przerobki) - prosz? o potwierdzenie
-  w zakresie cwu - podl^czenie si? do w?zownicy cwu w istniej^ym podgrzewaczu ( z

grup4 pompowy w gestii wla^iciela obiektu) prosz? o potwierdzenie
-  czy w ukladac-b zamkni?tych c.o. dopuszczacie powszechnie stosowanego zaworu DBV
-  czy termostat pokojowy jest kosztem niekwalifikowanym - projekt nie mowi wprost, Ze

taki termostat ma by6 zastosowany w ramach zadania

Odoowiedz:

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, zgodnie z wymaganiami, nalezy do
mieszkanca/wlasciciela budynku.

Wykonanie wkladu kominowego nalezy do mieszkanca/wlasciciela budynku.

Uszczelnienie pomi^dzy czopuchem kotla a kominem nalezy do Wykonawcy.

W przypadku wymaganej opinii kominiarskiej, obowiqzek jej wykonania leiy po stronie
mieszkanca/wlasciciela budynku.

Doprowadzenia prqdu do montowanego kotla - przygotowanie instalacji elektrycznej
w pomieszczenia, w ktorym montawany bfdzie kociol jest po stronie mieszkanca/wlasciciela
bucfynku.

StTona 7 z 22



a jsr-"''" C?<«rowsze. """isrssPto«rjrTiRe9ionaln» ,! t< r I'o SKi »ar«<i)u S»9loMl«9o

Wyrownanie posadzki pod kociol nalezy do mieszkanca/wlasciciela bitdynku
W przypadku koniecznosci pogt^bienia kollowni do wymaganej glfbokosci 1,90 m, obowiqzek
ten lezy po stronie mieszkanca/wlasciciela budynku. Projekt przewiduje WYMIAN^ ̂rODLA
CIEPLA, nie modemizacjf kotlowni. Nie ma obowiqzku wykonywac nowej, niepalnej podlogi.
Zgodnie z dokumentacjq zaprojektowano kotfy do pracy w instalacjach centrainego ogrzewania
w ukladzie otwartym. Mogq bye przeznaczone do pracy w systemic grzewczym w ukladzie
zamkniftym pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczcqqcego opisanego
w dokumentacji.

W przypadku koniecznoici wykonania fiindamentu pod kociol, jego wykonanie lezy po stronie
wykonawcy.

Zapewnienie pomp c.o. ic.w.u. naleiy do mieszkanca/wlasciciela ohiektti, dostawa imontat
pompy zabezpieczajqcej temperature powrotu lezy po stronie wykonawcy.
W zakresie c.o. po stronie wykonawcy jest wpiecie w istniejqcq siec i zapewnienie prawitSowej
pracy systemu. Projekt przewiduje WYMIAN^ ZRODLA CIEPLA, nie modemizacjf kotlowni.
Podlqczenie sie do wfzownicy c.w.u w istniejqcym podgrzewaczu jest po stronie wykonawcy,
po stronie mieszkanca jest dostarczenie pompy c.w.u. jesli jest niezbedna dla prawidlowej
pracy systemu.

Zamawiajqcy dopuszcza zawor DBV.

W ramach zadania wykonawca zobowiqzanyjest zakupic i zamontowac termostat pokojowy.

Pytanie nr31

Czy Zamawiaj^y dopuszcza wystawienie 2 faktur - przej^iowej ( po wykonaniu i odbiorach
np: 24 kotlowni) i faktury koncowej

Odpowiedz:

Zasady wystawiania faktur wskazane sq w paragrqfie 10 zalqcznika Nr 2 a i 2b. Zamawiajqcy

nie zmienia zasad tarn wskazanych.

Pytanie nr 32

Czy Gmina wyrazi zgod? na wykonanie cz^sci 1 zamowienia montazu kotlow w terminie do

30.08.2019 (jakcz?^ci 2)

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie zmienia zapisow dotyczqcych terminu wykonania zamowienia

Pytanie nr 33

SIWZ - pkt 11.7 - piszecie, ze JEDZ ma byd przekazany na ePUAP - czy dopuszczacie -

przeslania JEDZ - z podpisem elektronicznym(zakodowanym) na adres e-mail:

^inaostTOwmaz@Jlome.Dl lub fnflnna.leonik@^inaostrowmaz.hnmg.pl - z podaniem

kodow do otwarcia JEDZ w dostarczonej ofercie na przetarg.

Odpowiedz:

Przypominamy, ze postepowanie prowadzone jest w tzw. procedurze pelnej elektronizacji

zamdwieri publicznych obowiqzigqcej dla postfpowan wszczftych po 18.10.2018 r. Sposoby
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komunikacji zamawiajqcego z wykonawcq sq w sposob jednoznaczny wskazane w rozdziale 11
SIWZ (w przypadku JEDZ w pkt 11.2.1 SIW2).

Pytanie nr 34

str. 10 na samym dole 'T^ie dopuszcza si? system6w montazowych z obciqinikami" -
sformulowanie to wyst?puje w ka±dym opracowaniu nie zaleinie od typu systemu

montazu,stgd pytanie, czy oby na pewno na instalacji w Nagoszewie uI.Turka 40 system
balastowy jest zabroniony. Jeieti tak, to tizeba zastosowac system inwazyjny, narusz^^y
poszycia dachowe.

Odpowiedi:

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie systemu montazowego balastawego dla instalacji w

Nagoszewie, ul Turka 40. Przed rozpoczfciem prac montazowych nalezy sprawdzic czy
konstrukcja nosna jest wlasciwa pod kqlem dopuszczalnego obciqzenia (wymiary, stan

utrzymania, parametry materialowe), struktury nosnej oraz innych odpowiednich warstw (np.
warstwy izolacyjnej).

Pytanie nr 35

W lokalizacji Dybki 18 i Ugniewo ul.Szkolna 28 planowany jest montaz paneli na halach
sportowych. Czy gmina posiada zgod? projektantow hal (obliczenia) na obci^nie ich dachow
modulami fotowoltaicznymi i lekkim systemem montazu. My nie jeste^y strong dla

projektanta/konstniktora hal i nie otrzymamy takiej odpowiedzi bezpo^rednio.
Odpowiedi:

Gmina nie posiada takiej zgody. Przed rozpocz^ciem prac montaiowych nalezy sprawdzic czy

konstrukcja nosna jest wlasciwa pod kqtem dopuszczalnego obciqzenia (wymiary, stan

utrzymania, parametry materialowe), struktwy nosnej oraz innych odpowiednich warstw (np.

warstwy izolacyjnej).

Pytanie nr 36

Prosiray , o sprecyzowanie informacji o wymaganych przez Pahstwa atestach i aprobatach

technicznych, ktore wykonawca ma przedstawic. Prosimy o podanie zamkni?tego zestawu

norm , standardow ze wskazaniem ich oznaczeh aby doprecyzowac oczekiwane przez Pahstwa

wymagania w trakcie odbioru instalacji.

Odpowiedi:

Wykaz wym^anych dokumenthw, ktore nale^ zlo^yc na etapie prowadzonego post?powania

wskazano w rozdziale 8.7.3 SIWZ. Pozostale wymogi oraz dokiunenty je potwierdzaj^e

wymieniono piecyzyjnie w zai^zniku Nr 1 do SIWZ. Dokumenty wskazane w zal^zniku Nr 1

niewymienione w rozdziale 8.7.3 nalezy przedstawic przed monta^^m w ramach wnioskow

materidtowych.

Pytanie nr 37

Zwracaro si? z pro^ o wyjaSnienie zagadnienia zawartego w umowie §4 punkt 7 , z

wyszczeghlnieniem wymaganych materialhw ,do sprawdzenia ci?2aru i Uo^i zuzytych
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materialow. Jakie materialy Zamawiaj^y planuje wa2y6 , informacja ta jest niezb^dna w celu

doboru wta&iwego oprzyrz^dowania.

Odpowiedz:

fV umowie nie islnieje jednostka redakcyjna wskazana w zt^taniu. Jezeli pytqjqcemu chodziio

o § 4 ust. 4 pkt 1 zamawiq/qcy informuje, ze zamawiajqcy moze zqdac zwaienia elemenldw, dia

ktdrych w opisie przedmiotu zamdwienia podano wymogi dotyczqce ich wagi.

Pytanie nr 38

Prosimy szczegdlnie o doprecyzowanie z^isu §12 punkt 6 podpunkt b. „ume protokoly badai^ i

sprawdzen , ktdre zostan^ zlecone przez ZamawiaJ^cego"... |msimy o podanie zamkni^go

zestawu wymaganych przez Panstwa badan oraz sprawdzen oraz okre^enie zgodnie z jakimi

nonnami (z wskazaniem ich oznaczeh ) maj^ by6 badania te przeprowadzone , Jest to

nlezb^dne do prawidlowq wyceoy przedmiotu Zamdwienia.

Odpowiedz:

Zapis wskazany w § 12 ust. 6 pkt 1 lit b dotyczy jedynie tych badan i sprawdzen ktdre sq

wyraznie wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia lub zostanq zlecone przez zamawiajqcego

w przypadku wystcgjtenia uzasadnionych wqtpliwosci co do zgodnosci wykonywanych instalacji

z przedmiotem zamdwienia

Pytanie nr 39

Prosimy o informacj? czy Zamawiaj^y b^dzie dopuszczal rozwi^zanie „maksymalizowaiiie

ilo^i produkowanej enei^ii"... ,o ktdrym mowa w 21ai^zniku Nr 1 b, Punkt 1.4.2 Inwerter ,

dla c^ch grup paneli znajduj^ych si^ w takim samym polozeniu wzgl^em stron ^wiata ,

oraz polo^nych w tym samym klerunku nachyienia , z wykorzystaniem inwerterdw

wyposazonych w odpowiedni^ iiosc MPPT ?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie dopuszcza takiego rozwiqzania.

Pytanie nr40

Czy Zamawiaj^y b^dzie dopuszczal system monitoruj^y Juaidy z wyst^puj^ych lancuchdw

instalacji fotowoltaicznej , czy wymagane jest oddziebie monitorowanie, ka^dego z

poszczegdlnych moduldw nawet je^li one usytuowane w identytsnycb grupach/ lahcuchach
?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie dopuszcza takiego systemu.

Pytanie nr 41

Prosimy o informacje, co Zamawiaj^y mi^ na my^li wymagaj^ rozwiqzania gwarantujqce^

informowanie uZytkownika o przekroczeniu poboru energii z sieci ponad moc zamdwionq ,

skoro instalacje fotowoltaiczne b^dq dostarczac energi^ do sieci, a nie jq p)obiera^ ?
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Odpowiedz:

System ma za zadanie przeslac in/ormacjf, gdy pobor energii z sieci przekroczy moc
zamowionq budynku, w celu lepszego zarzqdzama energiq w budynku oraz w celu lepszego
dostosowania instalacji odbiorczej do mocy przyiqczeniowej, ewentualnie w celu podj^cia
decy^'i a zmianie mocy umownej.

Pytanie nr 42

W zwi^zku z faktem , ze po z^oszeniu instalacji do OSD , uiytkownik instalacji zostanie
wyposa^ny w dwustronny licznik energii, ktdry b?dzie wskazywai , zarowno ilo^ energii
oddanej do sieci, jak i pobranej z sieci. Prosimy o informacje czy Zamawiaj^y podtrzymuje
wymagania odno^nie systemu monitoruj^go (zal. nr 1 b punkt 1.6 podpunkt d ) dotycz^cego
prezentacji danych, iloSci oddanej i pobranej do sieci skoro jest to nieuzasadnione
ekonomicznie dublowanie oprzyrz^dowania?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy podtrzymuje ww. wymagania.

Pytaoie nr 43

Po czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) le^ wykonanie wentylacji w pomieszczeniu
przeznaczonym na montaz kotla?

Odpowiedz:

Wykonanie wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
nalezy do mieszkanca/idytkownika.

Pytanie nr 44

Po czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) lezy dostosowanie pomieszczenia kotlowni do
montazu koda?

0(U>owiedz:

Przystosowanie pomieszczenia kotlowni, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, nalezy do
mieszkanca/uzytkownika.

Pytanie nr 45

Po czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) \ety demontaZ i wyniesienie z pomieszczenia
kotlowni koda?

Odpowiedz:

Demontaz kotla i wyniesienie zdemontowanego kotla lezy po stronie wykonawcy.

Zdemontowany kociol nalezy zlozyc w miejscu wskazatQm przez uzytkownika.

Pytanie nr 46

Po czyjej stronie jest wykonanie gniazda elektrycznego potrzebnego do zasilania koda?
Odpowiedz:

Wykonanie gniazda elektrycznego potrzebnego do zasilania kotla nalezy do mieszkanca
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Pytanie nr 47

Czy zakup modutu WLAN wchodzi w zakres obowi^6w wykonawcy?
Odoowiedz:

Tak

Pytanie nr 48

Czy wykonawca musi zaloiyc odr^bny iicznik ciepla, czy wystarczy sterownik, ktory pokazuje
informacj? o ilo&i wytworzonego/zuzytego cieprfa?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy dopuszcza sterownik ktory pokanqe Urformagf o iloici wytworzonego/zuiytego
ciepicL

Pytanie nr 49

Czy dostawa i montai: termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowi^dw wykonawcy?
Odpowiedz:

Zakup i montai termostatu pokojowego naleiy do wykonawcy.

Pytanie nr 50

Po czyjej stronie (wykonawcy/uSytkownika) le^ dostosowanie komina do obowq^jqcych
wymagah?

Odpowiedi:

Dostosowanie komina do obowiqzujqcych wymagan nalezy do mieszkanca/uzytkownika.

Pytanie nr 51

Czy w ramach zamowienia do obowi^zku wykonawcy wchodzi dostawa i montaz pompy do
C.W.U., czy tylko wpi^cie si? w instalacj? c.o.?

Odpowiedi:

Do obowiqzkdw wykonawcy nalezy montaz pompy c. w. u. i wpifcie sif w instalacjf c. o.

Pytanie nr 52

Czy wymagane przegl^y gwarancyjne w okresie trwania gwarancji? Jesli tak to, co jaki
okres?

Odpowiedi:

Zgodnie z § 15a ust. 2 umowy.

Pytanie nr 53

Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i monta± modidu komunikacji intemetowej
umotliwiaj^go zdalny dost?p do parametrow kotla, w tym informacji o ilo^i wytworzonego
ciepla przez kocicrf?

Odpowiedi:

Tak.
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Pytanie nr 54

Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaz dw6ch dodatkowych moduJdw
steruj^ych zaworami mieszaj^cymi?

Odoowiedz:

Nie, sterownik kotla musi sterowac minimum jednym obiegiem gnewczym poprzez zawor

mieszajqcy.

Pytanie nr 55

Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa 1 monta2 zabezpieczenia ci^eniowego
instalacji poprzez montaz naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku
instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczenstwa w przypadku
instalacji zamkni^tych?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku gdy instalacja koiiowa, pracujqca dotychczas
w ukiadzie otwartym, nie jest zabezpieczona zgodnie z wymaganymi przepisami (rura wznosna
bezpieczenstwa wyprowadzona bezposrednio z kotla do naczynia przelewowego o odpowiedniej
srednicy) oraz gdy nie ma mozliwosci Jej wykonania przez wlasciciela, wowczas Wykonawca
ma w obowiqzku zamknqi ukiad odcinajqc naczyniem przelewowym, zamontowac zawdr
scMadzaJqcy oraz zawor bezpieczenstwa. Zakup naczynia przeponowego lezy po stronie
wlasciciela obiektu.

Pytanie nr 56

K.to b?dzie ponosil koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w trakcie trwania
okresu gwarancji, w szczegdino^i w przypadku wyst^ienia awarii z winy u±ytkownika z
powodu nieprzestrzegania warunkow eksploatacji instalacji zg. z inslrukcj^ obshigi systemu
i/lub warunkow kart gwarancyjnych pwszczegolnych zamontowanych uizqdzeh, czy to w
sytuacji zadziedania sily wyZszej np. pizepi^cia instalacji.

Odpowiedz:

Zgodnie z Projektem umowy, Wykonawca Jest zobowiqzany wykonac czynnosc przeglqdu
gwarancyjnego na zqdanie w przypadku zgloszenia przez Zamawiqjqcego takiej potrzeby.
Przypominamy, ze zgodnie z wzorem umowy, zgloszenia takiego dokonuje Zamawiajqcy a nie
uzytkownik W razie wykazania przez Wykonawcy, ze dona usterka nie podlega gwarancji
(zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej) nie b^dzie on zobowiqzar^ do wykonania ̂ iadczenia
gwarancyjnego.

Pytanie nr 57

Czy zamawiajqcy dopuszcza konstrukcj^ wymiennika kotla pionow^ |:rfomieni6wkow^ z
zabudowanym wewn^trz deflektorem shizqcym do dopalania czqstek st^ch. Kocic^ spelnia
wszystkie wymogi 5 klasy i Ekoprojektu potwierdzone certyfikatem.
Odpowiedz:

Nie, poniewaz taki kociol trzeba czysdc od gory a pomieszczenia sq niskie, poza tym wkladki
ceramiczne bfdq ulegcdy degradacji a ich wymiana stanowi dodatkowy koszt.

Strona 13 z 22



9Kp"s,. __ isr""" V«»xowsrc, ""iss;
(Hog.«fr.»e9<onaliv ^crcc PO'ski dommjul>*9«««lr>«9o

PytaDie nr 58

Zamawiaj^cy wyznaczyl termin realizacji zamowienia, jak poniiej

Wykonawca zobowiqzuje si? wykonac zamowienie w zakresie:
Cz?^i 1 zamdwienia w terminie do dnia 28.06.2019 r.

Cz?Ki 2 zamdwienia w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Zamawiaj^y wyznaczyl termin skladania ofert nadzien 15.01.2019 r. Termin zwiqzania ofertq
wynosi 60 dni wi?c uplynie 15.03.2018 r.

Jednoczesnie zgodnie z S 13 ust I pkL I ppkt 1 a) wzoru umowy: -Wykonawca placi
Zamawiajgcemu kary umowne:

za opoinienie w wykonaniu zam6wienia w wysoko&:i 0,3% wynagrodzenia umownego bnitto
— liczonej za kazdy dzien opdznienia w stosunku od terminu wskazanego w § 2
(odpowiedzialno^c na zasadzie ryzyka Wykonawcy, z zastrzeieniem 16 ust. 2 umowy)
Tak uksztahowany zakres termindw realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiaj^ego w

stosunku do obowigzkow Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych
prawach i obwi^ach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad wspdlSycia spotecznego i
zasady swobody umow, wynikaj^j z art. 353 1 Kc., ktora stanowi, ze strony zawieraj^ce
umow? mog^ uloZyc stosimek prawny wedhig swego uznania, byleby jego tre^ lub eel nie
sprzeciwiaty si? wlasciwo^i (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom wsp^zycia
spotecznego.

Tym samym w z^danie od Wykonawcy wykonania okre^ionej C2?^i zobowigzania pozostaj^
w  dysproporcji czasowej w stosunku do pozostalej cz?^i zobowi^zania, stanowi^cej o
jego kompletno^i, w waninkach niemoiliwych do wykonania, pozostaje w sprzecznosci z
mo^iwo^ci^ naloZenia na Wnioskodawc? kary umownej za niedotrzymanie (opdznienie),
niemo^iwycti do dotrzymania terminow wykonania zobowiqzania, a takze pozostaje w

sprzecznosci z ocen^ tego zobowi^zana pod kqtem przeslanek z art. 58 § 2 KC.
W zwi^zku z powyzszym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamowienia:
Wykonawca zobowigzuje si? wykonad zamowienie w zakresie:

Cz?ici 1 zamowienia w terminie do dnia 30.09.2019 r.

Cz?^i 2 zamowienia w terminie do dnia 30.09.2019 r.

O^owiedz:

Zamawiqjqcy nie zmienia zapisow doiyczqcych terminu wykonania zamowienia.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiaj^y potwierdza, ts koszt zakupu w?zowmcy schladzaj^j Ie2y po stronie
Uiytkownika budynku?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy potwierdza
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Pytanie nr 60

Czy Zamawiajqcy potwierdza, ze koszt zakupu niezb^dnej armatury, w tym pompy obiegowej,
do montazu instalacji w ukladzie zamkni?tym jest po stronie Uzytkownika budynku?

Odpowiedz:

Zakres prac obj^ty do realizacji w ramach montazu kotla na biomas? zaznaczony jest na
schemacie technologicznym instalacji w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 61

Czy ZamawiaJ^y potwierdza, it po stronie Uzytkownika budynku !ezy dostosowanie
pomieszczenia kotlowni montazu kotla na biomas?, w tym zapewnienle odpowiedniej
wentylacji, podestu pod kociot, doprowadzenie medidw?
Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiajqcy potwierdza, ze koszt zakupu modemu LAN le±y po stronie Uzytkownika
budynku?

Odpowie^

Koszt zakupu modemu LAN lezy po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiajqcy potwierdza, ze po stronie UZytkownika budynku leZy dostarczenie,
utrzymanie, oraz udostqpnienie Iqcza intemetowego w celu monitorii^ online instalacji, w
okresie waznosci projektu?

Odpowiedi:

Tak

Pytanie nr 64

Czy Zamawiajqcy potwierdza, Ze koszt zakupu i montaZu wkladu kominowego (o ilc to
konieczne) lezy po stronie UZytkownika budynku?

Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 65

Prosz? Zamawiajqcego o wskazanie czy konstrukcja na dachu budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej w N^oszewie ma zostac zakotwiona do konstrukcji dachu, czy posadowiona w
sposob balastowy.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza oba rozwiqzania. . Przed rozpocz^ciem prac montazowych nalezy
sprawdzic czy konstrukcja nosna jest wlasciwa pod kqtem dopuszczalnego obciqienia
(wymiary, stan utrzymania, parametry maierialowe). struktury nosnej oraz irmych
oc^wiednich warstw (np. warstwy izolacyjnej).
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Pytanie nr 66

Prosz? Zainawiaj^cego o wskazanie rodzaju pokrycia dachu, orientacyjnego nachylenia i
preferowanego rodzaju konstrukcji dla inwestycji Publiczna Szkota Podstawowa im. Komela
Makuszynskiego.

OtUtowiedz:

Przed rozpocz^ciem prac montazowych nalezy sprawdzic czy konstrukcja nosna jest -wlasciwa
pod kqtem dopuszczalnego obciqienia (wymiary, Stan utrzymania, parametry materialowe),
struktury nosnej oraz innych odpowiednich warstw (np. warstwy izolacyjnej).

Pytanie nr 67

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie paneii o wi^kszej mocy w mnigszg ilo&i tak, aby
moc caikowita ka2dej instalacji byla zblizona, lecz nie mniejsza ni± projektowana
(pizykladowo, 142 moduly x 280 Wp = 39,76 kWP)? Moduly wskazane w dokumentacji o
mocy 265 Wp wyszty jui z produkcji i nie dost?pne na rynku. Obecnie standardem panele
o mocy 270-280 WP.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie urzqdzen o parametrach nie gorszych niz wymagane
w dokumentacji.

Pytanie nr 68

Zwracamy si? z pro^ o zmian? wymogu wytrzymalo^i mechanicznej paneii na 5400 Pa.
Standardow^ warto^i^ wytrzymalo^i mechanicznej wymagan^ przez odpowiednie normy jest
wia^nie 5400 Pa i talq wartos6 deklaruje zdecydowana wi?kszosc producentdw. Panele o 8000
Pa S4 rzadko&i^ i sg stosowane jedynie w skrajnych warunkach. Gmina Ostrdw Mazowiecka
polozona jest w 3 strefie obci^nia ̂ egiem (wg PN-EN 1991-1-3) i nie ma konieczno^i
stosowania paneii dedykowanych do ekstremalnych warunkdw. Wymog Zamawiaj^cego jest
wi?c sztucznym i niepotrzebnym ograniczeniem konkurencyjnosci. Zaproponowana zmiana
pozwoli t? konkurencyjnoK zwi?kszy6, co mote przelozyc si? na koizystniejszy dla
Zamawiajgcego poziom cen ofertowych.

Odpowiedi:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie podwojnych optymalizatordw mocy (na katdq par?
moduidw) czy tet wymaga zastosowania pojedynczego optymalizatora dla kazdego modidu?

Odifowiedi:

Zamawiajqcy nie dopuszcza takiego rozwiqzania

Pytanie nr 70

Zwracamy si? z pro^bq o zmian? § 10 ust, 1 Zal. nr 2b do SIWZ (Piojektu umowy cz.2 -PV) i
umozliwienie fakturowania cz?feio^go. Ulatwi to organizacj? finansowania inwestycji i
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umozliwi iiHyial w postqx>waniu mniejszym firmom, np. d2dalaj^ym dotychczas jako
podwykonawcy, co przeioiy Si? na wi?ksz4 konkurencyjno^ ofert.
Odoowiedz:

Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany w zakresie zasad wystawianiafaklur.

Pytanie nr 71

Cii^i 1 zamowienia:

Zwracam si? z zapytaniem, czy wymagana gwarancja na kociol (5 lat) ma bye gwarancj^
udzieion^ przez pitxlucenta koda?

Odoowiedz:

Na wykonany przedmiot jmwwy Wykonawca udziela gwarancji obej'mujqcej caloid prac
wykonanych w ramach przedmiotu zamowienia, w tym takie za cz^ici realizowane przez
podwykonawcow. Termin gwarancji wynosi:

1) na kociol centrainego ogrzewania - minimum 5 lat od daty odbioru koAcowefft przedmiotu
zamowienia;

2) na pozostaie eiementy, materiafy i urzqdzenia i mental - minimum S lat od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

Jezeli gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. okreslane
w ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmujq dlutszy okres czasu nit
gwarancje Wykonawcy, po upfywie terminu 5 letniej gwarancji obowiqzujq gwarancje
producenta na poszczegolne urzqdzenia.

Pytanie nr 72

Cz?sc 2 zamdwienia:

Zwracam si? z zapytaniem, czy je^li posiadamy referencje na zaprojektowanie wraz z
montazem instalacji PV o mocy 300 kW zamontowanej na gruncie oraz kilka instalacji PV o
mocach 20-40 kW zamontowanych na dachach dla przedsi?biorstw (kazda instalacja
montowana w ramach odr?bnej umowy) to czy w celu speinienia warunkow udziahi w
post?iX)wania dotycz^cych zdolno^i technicznej lub zawodowej w zakresie cz?%i 2
zamdwienia mozemy poshizyc si? niniejszymi referencjami?

Odoowiedi:

Zgodnie z SIWZ Wykonawca musi wykazac wykonanie dostawy i montatu minimum 2 instalacji
fotowoltaicznych na budynkach zrealizowanych na jedrrym kontrakcie. Zamawiajqcy nie
dokonuje zmiany warunku udzialu w post^powaniu.

Pytanie nr 73

Prosz? o informaci? do kiedy nale±y wysylac pytania aby Zamawiajqcy udzielil na nie
odpowiedzi.

Odoowiedz:

Zgodnie z pkt. 11.11 SIWZ - Wykonawca mote zwrocic si^ do Zamawiajqcego zwnioskxem
o wyjasnienie tresci SIWZ Zamawiajqcy niezwlocznie udzieli wyjasnien jednak nie pozniej nit
6 dni przed terminem sfdadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
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wpfynie do Zamawiajqcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa poiowa
wyznaczonego terminu skladania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjasnien. Przedluzenie
terminu sJdadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania ww. wnioskow. Jezeli wniosek
a wyjainienie treici SIWZ wpfynql po upfywie terminu, o ktdrym mowa powyzej lub dotyczy
udzielonych wyjainieh, Zamawiajqcy mote udzielii wyjasnien aibo pozostawic wniosek bez
rozpoznania.

Pytanie nr 74

Parametr okreslony w Zal^zniku nr la i lb do SIWZ „Szczeg6lowy Opis Przedmiotu
Zamowienia" pkt.1.4 Architektura Systemu Fotowoltaicznego ppkt. 1.4.1. dotycz^y
maksymalnego obci^i«nia statyczno/mechanicznego min. 8000 Pa, jednoznacznie ogranicza
konkurencje. Miqscem realizacji zamowienia jest wojewddztwo wielkopolakie, ktdre jest
pototone w n strefie ̂ iegowej, gdzie na przypada okoto 90 kg ̂niegu, co w porownaniu do
pcrfudniowej cz?Mi wojewddztwa m^opolskiego leZqcego w strefie V wydaje si? bye du±o
mniejszym wynikiem., obciqzenie ̂ egjem wynosi okoto 200 kg/m^ Tym samym zastosowame
modutow posi^j^ycb warto^ maksymalnego obci^zenia statyczno/mechanicznego min.
8000 Pa wydaje si? bye co najmniej nie adekwatnym do danej strefy oraz obciqzenia sniegjem.
W zwi^zku z waninkami atmosferycznymi panuj^ymi na miejscu inwestycji prosimy o
motliwo^ zastosowania modutow, gdzie olKi^±enie stateczne okreslone jest na poziomie
okoto 2400 Pa i mechaniczne okoto 5400 Pa, ktore spetni^ norray przewidziane dia stref
oljci^zeniowych w miejscu realizacji zamowienia.

Odoowiedz:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 75

Zwracam si? z uprzejm^ prost)^ do zamawiaj^ego, o zgod? na uzycie modutow wyzszej mocy
jednostkowej zachowuj^ min moc instalacji ktora jest wpisana w projekt techniczny,
zmniejszaj^ Uosc sztuk.

Odoowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie moduidw o wi^kszej mocy jednostkowej zachowujqc
minimalnq moc poszczegolnych instalacji i Iqcznq minimalnq moc dla wszystkich instalacji.

Pytanie nr 76

W zwi^zku z informacj^ zawartq w udost?pniooej przez Zamawiaj^ego dokumentacji:
Zat^zniku nr lb- Ugniewo, strona numer 8, dotycz^cej technologii paneli fotowoltaicznych,
jaka ma zostac uzyta w inwestycjach, zwracam si? z uprzejm^ prosb^ do Zamawiaj^cego o
dopuszczenie do zastosowania paneli monokrystalicznych. Posiadaj^ one niZsze w^>6tczynniki
temperaturowe, dzi?ki czemu na dactiach inwestycji mozemy uzyskac nizsze straty.

Odoowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza powyzsze rozwiqzanie.
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Pytanie nr 77

Zgodnie z dokumentacj^ okreslon^ w ZaJ^zniku nr la i lb do SIWZ „Szczeg(Mowy Opis
Przedmiotu Zamdwienia" pkt.1.4 Architektura Systemu Fotowoltaicznego ppkt 1.4.1 widnieje
zapis dotycz^y parametru dla modulow fotowoltaicznych o przepuszczalno^i ̂ wiatla min.
94,5 % potwierdzonego o^wiadczeniem producenta szkla. Dany parametr stanowi tajemnice
handlow^ producentow modirfow fotowoltaicznych, ktora moze, ale nie musi zostac ujawniona
wykonawcy przez producenta, przez co stanowi czynnik w jawny sposdb ograniczaj^y
konkurencj?, p)0 przez zaw^zenie ilosci dost^pnych producentow modulow fotowoltaicznych,
ktorzy wyraz^ zgod? na ujawnienie wyiej wymienionego parametru. W zwiqzku z bardzo
m^iym prawdopodobienstwem uzyskania oswiadczenia od producenta szkla modulbw
fotowoltaicznych, tak jak powyiej prosz^ o usuni^cie danego parametru z dokumentarji
technicznej.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 78

Zgodnie z zapi^m w Szczegolowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia: "Architektura instalacji
umozliwia maksymaiizowanie ilo^i produkowanej energii dla kazdego modidu z osobna.
Nalezy tak dobrac system, aby maksymalizo\\^ on wydajno^ instalacji fotowoltaicznej
niezaleznie od jej ulozenia poprzez osobne zarzqdzanie i sterowanie kaidym modulem
indywidualnie."

Z powyiszej informacji wynika, ze Zamawiajqcy wymaga zastosowania optymalizatordw
mocy w iloki 1 optymalizator na 1 modul. Prosz? Zamawiajqcego o potwierdzenie tego gdyz
w iadnym innym miejscu w dokumentacji nie jest to wyraznie napisane."
Odoowiedi:

Zamawiajqcy potwierdza zapis: "Architektura instalacji umozliwia maksymaiizowanie ilosci
produkowanej energii dla kazdego modulu z osobna Nalezy tak dobrac system, aby
maksymalizowal on wydajnosc instalacji fotowoltaicznej niezaleznie od jej ulozenia poprzez
osobne zarzqdzanie i sterowanie kazdym modulem indywidualnie."

Pytanie nr 79

Czy przy zastosowaniu modiddw o wi^kszej mocy niz 265Wp Zamawiajqcy dopuszcza
zmniejszenie ilofci moduldw przy zachowaniu sumarycznej mocy instalacji?
Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie moduldw o wifkszej mocy jednostkowej zachowujqc
minimalnq mac poszczegolr^h instalacji i Iqcznq minimalnq moc dla wszystkich instalacji.

B. Zamawiajqcy informuje, ie pytania oraz odpowiedzi na nie stajq siq integralnq cz^ciq
specyfikacji istotnych wamnkdw zamdwienia i bqdq wiqzqce przy skladaniu ofert.
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C. W zwi^zku z powy&zym dziataj^c na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia sie
wdniu 11.02.2019 r. treic Specvfikacii Istotnvch Warunkow Zarodwicnia (SIWZ),

a mianowicie:

w rozdziale 16 pkt. 16.9 SIWZ orzed zmiana lest:

VWACA: Zamawiajqcy informuje, ze Jezeli wykonawca wskaie, ze Zamawiajqcy niejest
objfty procedurq odwrotnego obcUfzenia VAT i zastosuje stawkf podatku VAT w ofercie
I strony przyjmq w umowie zasadf klasycznego roziiczenia podatku VAT - a Zamawiajqty
otrzynta indywidualnq interpreiacjf podatkowq wskazujqcq nastfpnie na wystfpowanie
procedury odwrotnego obciqzenia VAT w stosunkach pomi^tby Zamawiajqcym
a wykonawcq - Strony dokonajq zmiany umowy, w ramach ktdrej wykonawca zobowiqie
sif do wystawiania faktur zgodnie z regutami dotyczqcymi procedury odwrotnego
obciqienia VAT.

w rozdziale 16 pkt. 16.9 SIWZ do y.mianie jest:

UyVAGA:

a) w zakresie czesd I zamdwienia:

If przypadku przedmiotu obj^tego niniejszym post^powaniem w czfsci 1, wystqpi
odwrotne obciqzenie VAT, o ktdrym mowa w art. 17 ust. I pkt 8) w zwiqzku z art. 17
ust. Ih ustawy o podatku od towardw i usiug w relacjach Zamawiajqcy (Gmina Ostrow
Mazowiecka) - Wykonawca w zakresie robot PKWiV 43.22.12.0 Roboty zwiqzane

z wykonywaniem instalacji ciepinych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (tutaj:
montaz kotlow na biomasf) - pelen zakres obj^ty przedmiotem zamdwienia w cz^sci I.

W zwiazku z powvzszvm:

- Wykonawca w formuiarzu ofertowym powinien poinformowac Zamawiajqcego na
podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp o tym, ze wybdr oferty Wykonawcy bfdzie

prowadzii do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towardw i uslug;

- Wykonawca w formuiarzu ofertowym podaje wartosc netto, kwotf podatku VA T,
ktdry odprowadzi Zamawiajqcy (celem doliczenia jej do ceny ofertowej na
podstawia art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) oraz wartosc brutto,

- w umowie strony ustalajq wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie netto, ktdre w tej
kwocie b^dzie platne na rachunek Wykonawcy, zas podatek VAT wynikajqcy

Z oferty rozHczy Zamawiajqcy.
b) w zakresie czesci 2 zamdwienia:

Zamawiajqcy informuje, ze jezeli wykonawca wskaie, ze Zamawiajqcy nie jest objfty
procedurq odwrotnego obciqzenia VAT i zastosuje stawk^ podatku VAT w ofercie
istrony przyjmq w umowie zasadf klasycznego rozUczenia podatku VAT -
a Zamawiajqcy otrzyma indywidualnq interpretacj^ podatkowq wskazujqcq nastfpnie
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na wyst^powanie procedury odwrotnego obciqienia VAT w stosunkach pomifdzy
Zamawiajqcym a wykonawcq - Sirony dokonajq zntiany umowy, wramach ktorej
wykonawca zobowiqie sif do wystawiania faktur zgodnie z regulami dotyczqcymi
procedury odwrotnego ohciqzenia VA T.

w rozdzUle 12 pkt. 12.6 SIWZ orzed zmiana iest:

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienifina, Zamawiajqcy wymaga
zlozenia wraz Z ofertq oryginalu dokumentu wadialnego (gwarancji tub porfczenia)
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy
gwarancji/porfczenia.

w rozdziale 12 pkt. 12.6 SIWZ do zmianie iest:

W przypadku wniesienia wadium w formie innej nii pieni^zna^ Zamawiajqcy wymaga
zlozenia wraz z ofertq oryginalu dokumentu wadialnego (gwarancji lub porfczenia)
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy
gwarancji^torfczenia. Wadium wno.szone w formie okreslonej w zdaniii pierwszym nie
maze zawierac informacji, it „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginalu
dokumentu

w rozdziale 13 pkt 13.2 SIWZ orzed zmiana iest:

Oferta powinna bye sporzqdzona w jf^ku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej wjednym z nastfpujqcych formatow danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
.xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewainoScL Sposob zlozenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w
Regulaminie korzystania z miniPortalu hups:, niiniporial.ii-p.soy.pl. Oferte nalejy zlotvd
w orveinale.

w rozdziale 13 pkt. 13.2 SIWZ no zmianie jest:

Oferta powinna bye sporzqdzona w jfzyku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej w jednym z nastfpujqcych formatow danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
.xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewaznosci. Sposob zlozenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w
Regulaminie korzystania z miniPortalu hups:., mininoriul.iizn.nowi?!. Skladajqe ofertq
Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu.

A. Zamawiajqcy dokonuje rdwniez korekty w § 9« 10 i 16 Projektu umowy
- Zalqcznik Nr 2a do SIWZ (dotyczy cz^ci 1 zamdwienia - kotly na biomasf)
w zakresie tzw. odwrotnego obciqzenia VAT oraz zmiany w § 9 ust 1 Projektu

umowy - Zalqcznik Nr 2b do SIWZ (dotyczy czfSci 2 zamdwienia - instalacje
fotowoltaitzne). Zmiany na dokumencie zostaty naniesione kolorem czcrwonvm.
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B. Ponadto, ulegaj^ zmianie zapisy dotycz^ce terminow, okreslone w rozdziale
14 SIWZ, a mianowide:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 srw7. piv.gd zmiana lest:

Termin skiadania oferl uptywa w dniu 25.02.2019 r. ogod^ 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ no zmianie iest:

Termin skiadania ofert uplywa w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkL 143 SIWZ orzed zmiana iest:

Otwarcie ofert nastqpi w dniu. 25.02.2019 r. o godz. 12:00. w sUdzibie Zamawiajqcego -

Urzqd Gnmy w Ostrowi Mazowieckiej, uL gen. Wladyslawa Sikorsfciego 5, 07-300
Ostrow MazoivieckOf pokoj nr 23.

w rozdziale 14 pkt 14.3 SIWZ n<> /mianie iest:

Otwarcie ofert nast(g>i w dniu. 27.02.2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie Zamawiajqcego -

Urzqd Grmny w Ostrowi MazowieckieJ, uL gen. Wladyslawa Sikorskiego 5, 07-300
Ostrow Mazowiecka, pokdj nr 23.

C. Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje, iz pozostala tre^ Specyfikacji IstotDycb
Warunkow Zamowienia pozostaje bez zmian.

D. Powyzsza zmiana tresci SIWZ powoduje zmianf treici ogloszenia
o zamowieniu 2018/S 238>543105 w sekcji IV33 - Termin skiadania ofert lob

wnioskdw o dopuszczeoie do udzialu oraz sekcji: IV3.7 - Waninki otwarcia ofert

oraz zmiany postfpowania o identyfikatorze: bbdcc79e-9b6a-43e9-a6b0-b3fTel53f85b
opublikowanego na httDs://mininortal.u/.D.a()v.nl

Sprostowanie zmian zostalo przekazane w dniu 11.02.2019 r. do Dziermika Urz^dowego
Unii EuropejskieJ. Termin skiadania i otwarcia ofert zostal rawruez zmieniony na
miniPortalu.

E. Zal^czniki do niniejszego pisma:

1) SIWZ (kotly ifoto) - wersja ujednoliconapo motfyfikacji z dnia 11.02.2019 r.

2) Projekt umowy (Zalqcznik Nr 2a do SIWZ) - wersja ujednolicona po modyfikacji
z dnia 11.02.2019 r.

3) Projekt umowy (Zalqcznik Nr 2b do SIWZ) - wersja ujednolicona po modyfikacji
z dnia 11.02.2019 r.

w6jt \
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