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Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIA TRESGI SIWZ

dot.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271 .2.2019. Nazwa zadania:

Modernizacja instalacji c.w.u. budynk6w mieszkalnych oraz budynk6w u2yteczno6ci publicznej poprzez

dostawq i monta2 instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepta wrazz budowq oiwietlenia ulicznego

solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 uslawy prawo zam6wieir publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z p62n. zm.), w

zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego treSci specytikacji istotnych warunk6w

zam6wienia, inFormujemy:

Pytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie, i2 Zamawiajqcy wymaga urzqdzefi wykonanych z jednakowych materiat6w tj

urzqdzeir kt6rych absorbery oraz uktady hydrauliczne sktadajq siq z jednakowych materiatach tj.

aluminium lub miedzi. Zastosowanie kolektor6w posiadajqcych aluminiowy absorber imiedziane rurki

prowadzi do korozji elektrochemicznej, kt6rej efektem jest korozja w2erowa powierzchni aluminium.

Zastosowanie jednorodnego materiatu zmniejsza ryzyko wystqpowania nadmiernych naprqzefr

(jednakowa rozszerzalno5i cieplna), korozji galwanicznej - jak dla dw6ch r6znych material6w. Trwato6(,

wysokq sprawno6i kolektora stonecznego, a takze dtugi okres uzytkowania ptaskich kolektor6w zapewnic

mogqjedynie koleklory, co do kt6rych uzyto jednorodnych materiat6w. W zwiqzku z powyzszym, z uwagi

na dobro przysztych uzytkownik6w proszq o potwierdzenie, ze do przetargu dopuszczone bqdq tylko

kolektory, kt6rych absorbery oraz uktady hydrauliczne skladajq siq z jednakowych materiatach tj

aluminium lub miedzi.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze do przetargu zostanq dopuszczone kolektory o uktadzie hydraulicznym w postaci

podw6jnej harty,

3. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajqcy dopuszcza jako rozwiqzanie r6wnowazne: kolektor stoneczny.

kt6rego szyba jest grubo5ci 3,2 mm jezeli kobktor bqdzie posiadat wymagany certyFikat Solar Keymark oraz

badania niezaleznej jednostki potwierdzajqce jego odporno6i na gradobicie.
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Prosimy o potwierdzenie, ze do przelargu zostanq dopuszczone kolektory stoneczne posiadajqce szybq

pryzma[ycznq zastosowana szyba - charakteryzuje siq wysokq transmisjq solarnq powyzej 91%, wpisanq do

raporlu z badair wydany przez laboratorium akredytowane oraz potwierdzonq transmisjq przez producenta.

Szyba posiada niskq emisjq co pozwala na osiqganie maksymalnej etektywno6ci konwersji energii stonecznej.

Zgodnie z zapisami w wytycznych dla wykonawc6w, sprawno6i op[yczna kolektora powinna wynosii nie

mniej niz 84,5%,wnosimy o dopuszczenie kolektor6w posiadajqcych sprawno5i oplycznq na poziomie 82,9%

SprawnoSi optyczna jesl parametrem, kt6ry uzyskujemy tylko w warunkach laboratoryjnych nie ma ona

odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach pracy kolektora. Gt6wnym parametrem jaki powinni6my brai

do por6wnania kolektor6w jest moc kolektora, k16ra jest podslawowym parametrem okreSlajqcym jego

wtaSciwo6ci cieplne dlalego tez powinna zostad potraktowana jako najwa2niejszy parametr. Dopuszczenie

proponowanego rozwiqzania r6wnowaznego pozwoli na osiqgniecie zaktadanych przez Zamawiajqcego

etekt6w ekologicznych i ekonomicznych.

Prosimy o polwierdzenie, iz Zamawiajqcy dla pomp ciepta zintegrowanych z zasobnikiem 200, 3001

dopuszcza Sredniq moc grzewcz4 agregalu pompy ciepta 2 kW?

7. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajqcy dla pomp ciepta z dostawianym zasobnikiem ciepta dopuszcza

Sredniq moc grzewczq 2 kW? Nadmieniamy, ze badania wg normy EN16147, nie reguluje pomiar6w mocy

grzewcze) urz4dzenia.

8. Czy Zamawiajqcy wymaga certyfikalu z badair PC c.o. c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem potwierdzajqcego

parametry urzqdzenia zgodnie z normq PN-EN 16147 wydanym przez niezaleznq jednostkq akredytacyjnq ?

9. Proszq o potwierdzenie, iz Zamawiajqcy wymaga PC o mocy grzewczq min. 13 kW w klasie energetycznej

min. A + zbadanej wg EN 14511 i podtqczonej do zbiornik6w dedykowanych do PC. Nadmieniamy, iz na

rynku brak urzqdzefr o wymaganej przez Tamawiajqcego mocy przeznaczonych jedynie do c.w.u. i

przebadanych jedynie wg normy EN 16147. Nadmieniamy,2e urzqdzenia o mocy wymaganej przez

Zamawiajqcego badane sE wg normy EN14511 (ze wzglqdu na przeznaczenie do ogrzewania budynku) i

mogq r6wniez opcjonalnie realizowad ogrzewanie wody uzytkowej.

10. Wnosimy o potwierdzenie dopuszczenia do postqpowania PC do c.w.u o mocy akustycznej nie wiqkszej niz

62 dB zgodnie z normE EN 12102.

11. W jakim celu sporzqdzone zostaty zatqczniki 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f i 49 jeleli w zakresie przedmiotu

zam6wienia itak do obowiqzku wykonawcy nalezy przeprowadzenie wizji lokalnych wszystkich obiekt6w

inwestycyjnych z kt6rych nalezy spisat protok6t uzgodniefr z wtaScicielem lub osobq upowaznionq ptzez

wta6ciciela obiektu ?

12. Jakie sqschematy technologiczne dla okre6lonych typ6w instalacji? W dokumentacji przetargowej bark

schemat6w, a przedmiot zam6wienia nie obejmuje sporzqdzenia ptzez Wykonawcq dokumentacji

technicznej/projektowej. Wnosimy o przedstawienie i zatqczenie do dokumentacji przetargowej

przedmiotowych schemat6w jako istotnej czq5ci dokumentacji niezbqdnej do prawidtowej kalkulacji ceny

otertowej.
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13. Zamawiajqcy oczekuje od Wykonawc6w podania w Formularzu ofertowym ceny oterlowej brutto iwskazuje,

ze nalezy przy wyliczeniu ceny brutto zastosowai dwie r6zne stawki VAT 8% i23%. Wnosimy zatem o

uszczeg6towienie i dookre5lenie zakresu przedmiotu zam6wienia popftez zamieszczenie tabeli zawierajqcej

wykaz poszczeg6lnych rodzaj6w instalacji dla budynk6w mieszkalnych w rozbiciu na miejsce montazu

urzqdzefi co jest istotne z punku widzenia prawidtowoSci zastosowania stawki VAT.

Co prawda w rozdziale ll SIWZ pkt. 9 a i b Zamawiajqcy wskazuje w jakich lokalizacjach nalezy zastosowat

. stawkq VAI 23% i 8%, ale ilo56 zatqczonej dokumentacji zawierajqcej opis przedmiolu zam6wienia (zatqcznik

nr 4 nazwany dokumentacjq technicznq) jest tak obszernym dokumentem, ze irracjonalnym posuniqciem

bytoby drukowanie petnej dokumentacji poniewaz i tak weryfikacja obiekt6w do montazu instalacji nalezy

do Wykonawcy, czyli nie muszq one byi pozytywnie zwerytikowane do monta2u, a niestety w ztqczonych

dokumentach brak jest mozliwo6ci wyszukiwania danych w tekScie. W zwiqzku z tym wnioskujemy o

powyzsze dookre6lenie przedm iotu zam6wienia w przedm iotowej kwestii.

14. Czy w6r6d budynk6w mieszkalnych objqlych projektem wystqpujq budynki o pow. powy2ej 300 m' lub takie,

w kt6rych prowadzona jest dziatalnoSi gospodarcza?
'15. W jakim celu ZamawiajEcy wymaga od Wykonawcy wykonania instalacji odgromowej konstrukcji

wsporczej pod kolektory stoneczne montowane na budynkach mieszkalnych? Zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami nie ma takiej konieczno5ci, tym bardziej, ze zapewne wiqkszo6i budynk6w takowej instalacji nie

posiada, a wykonania instalacji odgromowej dla samej tylko konstrukcji wsporczej generuje dodatkowe

koszty dla uslalenia ceny instalacji natomiast nie daje zadnej realnej ochrony. Majqc na uwadze powyzsze,

czy zamawiajqcy rezygnuje z obowiqzku wykonania instalacji odgromowej dla konslrukcji wsporczej pod

kolektory na budynkach mieszkalnych?

16. W ramach realizacji zadania w zakresie dostawy i montazu instalacji solarnych do obowiqzk6w

wykonawcy nalezy m.in. wniesienie i monla2 urzqdzeh zgodnie z projektem. W zwiqzku z powyzszym

prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej wraz z rysunkami przedstawiajqcym i miejsce

mon[azu urzqdzeir wchodzqcych w sktad instalacji solarnej (w szczeg6lno(ci: koleklor6w stonecznych,

zasobnika solarnego, automatyki solarnej).

17. Prosimy o potwierdzenie , 2e Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie instalacji c.w.u. i z.w. z rur PP lub PP

Stabi.

18. Prosimy o potwierdzenie, ze obowiqzkiem wta5ciciela budynku jes[ doprowadzenie medi6w tj. prqdu i wody

do pomieszczenia gdzie montowane bqdq urzqdzenia wewnqlrzne (zasobnik, aulomatyka, pompy) wchodzqce

w sktad uktad6w solarnych i pomp ciepia.

19. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie obowiqzk6w wta6ciciela budynku jest dostosowanie posiadanej

instalacji elektrycznej do obecnie obowiq,zujqcych przepis6w, co stanowi gwarancjq dla bezpieczefistwa nowo

montowanych urz4dzefi.

20. Wnosimy o podanie wielko5ci naczyir solarnych i wodnych jakie nalezy zastosowai dla danego rodzaju

instalacji solarnej. Przedmiotem zam6wienia jesl dostawa i montaz instalacji, nie lezy zatem w zakresie

Wykonawcy dob6r wielkoSci naczyfr dla poszczeg6lnych wielko6ci instalacji.

tax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

s ierakowice@ s ierakowice.p I
www.sierakowice.pl



%z***%* 4**
ul. Lqborska 30
83-340 Sierakowice
NtP 589-10-18-894

21. W zakresie obowi4zk6w Wykonawcy jest podtqczenie zasobnika solarnego z istniejqcym lr6dtem ciepta.

Dla prawidtowego podtqczenia g6rnej wqzownicy zasobnika z istniejqcym 2r6del ciepta wymagana jest

pompa obiegowa (tadujqca). Proszq o intormacjq, kto pokrywa koszty zakupu pompy obiegowej w

przypadku, kiedy brak takowej w instalacji u2ytkownika?

22. Proszq o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy wymaga aby szyba zaoFerowanego kolektora stonecznego byta

odporna na gradobicie co powinno byd potwierdzone stosowanym sprawozdaniem z badafr wykonanych

zgodnie z normq PN EN lS0 9806 lub r6wnowaznq wydanym przez niezaleznq akredytowanq jednostkq

certyFikujqcq , Wzy czym badanie to powinno odbyi siq z wykorzystaniem kul lodowych o minimalnej

Srednicy 35 mm.

23.W jakim celu konieczne jest przedtolenie przez Wykonawcq szczeg6towego kosztorysu z uwzglqdnieniem

koszt6w zakupu i montazu urzqdzeir dla poszczeg6lnych posesji, w okresie 60 dni od daty podpisania umowy

skoro wynagrodzenie dla wykonawcy jest ustalone jako wynagrodzenie ryczattowe, czyli

przeprowadzenie wizji lokalnych na obiektach nie wptynie na zmianq ceny za danq instalacjq ustalonej na

etaoie otertowania?

24, Kto jest odpowiedzialny za stworzenie platformy internetowej za poiredniclwem, kt6rej bede

prezenlowane dane z instalacji monilorowanych?

25. Jaki jest okres rqkojmi na wykonanie zadania inwestycyjnego bqdqcego przedmiotem niniejszego

postqpowania? Nadmieniamy, ze zgodnie z wymogami aktualnego programu dotinasowania zqdanie

przez Tamawiajqcego okresu gwarancji i rqkojmi powy2ej 5 lat stanowi naruszenie zasad programu

doFinasowania udzielanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 i mo2e

zostai zaliczone przez jednostkq dotujqcq jako koszl niekwalitikowany, co mo2e stanowif przestankq do

natozenia korekty na Zamawiajqcego. Majqc na uwadze powyzsze wnioskujemy o ustalenie okresu gwarancji

irqkojmi nie przekraczajqcego 5lat liczonego od terminu odbioru koicowego catoSci inwestycji.

26. Wnosimy o zmniejszenie zabezpieczenia nale2ylego wykonania umowy do wysokoSci 5%. Biorqc pod uwagq,

2e warto6i zam6wienia, ze wzglqdu na jego rozmiar jest bardzo duza zEdanie wniesienia

zabezpieczenia na poziomie 10% warto(ci wynagrodzenia oFertowego brutto stanowi zwiqkszenie

koszt6w jednostkowych dla poszczeg6lnych instalacji poniewaz koszty wnoszonych zabezpieczefi sE

wliczane w koszt dostarczenia i wykonania instalacji.

27.Czy zgodnie z posiadanq przez Zamawiajqcego wiedzq w przedmiolowym postqpowaniu nie zachodzi

koniecznoS( zastosowania procedury odwrotnego obciqzenia VAT?

28. Jako doSwiadczony wykonawca instalacji wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii wnioskujemy

o ujednolicenie zapis6w dotyczEcych montowanych pomp ciepta w budynkach mieszkalnych w taki spos6b,

aby kazdy z beneticjent6w otrzymat produkt o tych samych parametrach i tego samego rodzaju, co w

przyszto6ci skutkowat bqdzie sprawniejszq obstugq serwisowq, a lakze przyczyni siq uwiarygodnienia

danych przekazu z monitoringu,
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29. Zamawiajqcy ustalit termin realizacji zam6wienia na dziefr 31.10.2019 r. Termin sktadania oterl

zostat wyznaczony na dziefi 29.03.2019 r. termin zwiqzania oFertq uptynie dnia 29.05.2019 t.,

niemozliwe staje sie wyprodukowanie, dostarczenie izamonlowanie tak duzej liczby instalacji.

Chcieliby6my zaznaczy( 2e aktualnie prowadzonych jest jednocze5nie kilkadziesiqt postqpowair, kt6rych

zakres prac jesl [ozsamy z zakresem zam6wienia prowadzonym Wzez Gminq Sierakowice. Ze wzglqdu

na kr6tkie terminy realizacji w tych zakresach tirmy wykonawcze nie sktadajq oFert. Postqpowania

. nie sq rozstrzygane. Ze wzgledu na nattok prac brakuje Firm wykonawczych i podwykonawczych we

wszystkich branzach. Trudno5ci z terminowq realizacjq zam6wieir wynikaj4 r6wniez w duzej mierze

z brak6w magazynowych u producent6w material6w i urzqdzefr niezbqdnych do wykonania instalacji.

Chcieliby6my r6wnie2 podkreSlit, ze tak uksztattowany zakres termin6w realizacji przedmiotu umowy

przez Zamawiajqcego w stosunku do obowiqzk6w Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symelrii

we wzajemnych prawach i obwiEzkach slron, co jest istotne z punktu widzenia zasad wsp6tzycia

spotecznego i zasady swobody um6w, wynikajqcej z art. 353 1 Kc., kt6ra stanowi, 2e strony

zawierajqce umowQ mogq utozyd stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego tre5i lub cel

nie sprzeciwiaty siq wtaSciwo5ci (naturze) stosunku, us[awie, ani zasadom wsp6tzycia spotecznego. Tym

samym w zEdanie od Wykonawcy wykonania okreSlonej czq6ci zobowiqzania pozostajqce w razqcej

dysproporcji czasowej w stosunku do pozostatej czq6ci zobowiEzania, stanowiqcej o jego kompletno5ci,

w warunkach niemozliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczno6ci z mozliwo6ciq natozenia na

Wnioskodawcq kary umownej za niedotrzymanie (op62nienie), niemozliwych do dotrzymania termin6w

wykonania zobowiqzania, a lak2e pozostaje w sprzeczno6ci z ocenq tego zobowiqzania pod kqtem przestanek

z art. 58 5 2 Kc. W zwiqzku z powy2szym wnioskujemy o us[alenie realnego terminu wykonania

zam6wienia do dnia 31.08.2020 r.

0dpowiedi:

1. Zamawiajqcy potwierdza,2e wymaga urzqdzefr wykonanych z jednakowych materiat6w, tj. urzqdzei kt6rych

absorbery oraz uktady hydrauliczne sktadajq siq z jednakowych material6w.

Zamawiajqcy potwierdza dopuszczenie kolektor6w o uktadzie hydraulicznym w postaci podw6jnej harFy.

Zamawiajqcy nie dopuszcza kolektor6w, kt6rych szyba jest grubo6ci 3,2 mm.

Zadamawiajqcy dopuszcza zastosowanie kolektor6w stonecznych posiadajqcych szybq pryzmatycznq, przy

jednoczesnym spetnieniu pozostalych wymagair w odniesieniu do szyby koleklora.

Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie dotyczqce sprawno6ci optycznej kolektora zawartej w dokumentacji

przefargowej, tj. nie mniej niz 84,5 %.

Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie dotyczqce minimalnych mocy grzewczych agregat6w pomp ciepta

zawarte w dokumentacji przetargowej.

Zamawiajqcy podlrzymuje wymaganie dotyczEce minimalnych mocy grzewczych agregat6w pomp ciepta

zawarte w dokumentacji przelargowej.
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8. Zamawiajqcy zgodnie z opisem zawartym zar6wno rozdziale lll ust. 30 pkt. 2), jak i rozdziale Vl ust. 7 pkt.

d), W celu potwierdzenia, 2e oterowane pompy ciepta odpowiadajq wymogom okre6lonym ptzez

zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania potwierdzonych badair przez niezalezne od

producen[a akredytowane laboratorium, na spetnianie wymagafr normy PN-EN16147:2017-04 ,,Pompy

cieptaze sprqzarkami o napqdzie elektrycznym - Badanie, raport oceny iwymagania dotyczqce oznakowania

pomp ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej".

9. Zamawiajqcy potwierdza,2e w odniesieniu do pomp ciepta o mocy grzewczej min. 13 kW w klasie

energetycznej min. A wymaga zbadania urzqdzenia wedtug normy EN14511.

10. Zamawiajqcy podlrzymuje wymaganie dotyczqce mocy akustycznej pomp ciepta zawarte w dokumentacji

przetargowel.

ll.Zatqczniki nr 4a, 4b,4c, 4d,4e,4f ,49 zostaty sporzqdzone w celu opisania przedmiotu zam6wienia. Wizje

lokalne, zaplanowane zgodnie z projektem umowy, sE wymagane w celu wta5ciwego przygotowania prac w

uzgodnieniu z poszczeg6lnymi wta6cicielami budynk6w, w [ym m.in. uzgodnienia z wta6cicielem terminu

realizacji prac.

12.ZaI4czniki nr 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e,4f ,49 zawierajq petny opis przedmiotu zam6wienia. Zamawiajqcy

przypomina, ze zgodnie z rozdziatem lll ust.5 SIWZ Zamawiajqcy wymaga, aby dla dw6ch obiekt6w przed

przystqpieniem do dos[awy i monta2u instalacji opracowai dokumentacjq projektowq i przedto7yt jq

zamawiajqcemu celem jej akceptacji. Zamawiajqcy informuje,2e dokonuje zmiany opisu przedmiotu

zam6wienia w przedmiotowym aspekcie opisanym w rozdziale lll ust. 5 SIWZ poprzez zmianq opisu

na nastqpujqcy: ,,W opisie przedmiotu zam6wienia rozdz. lll pkt. 2 i 3 SIWZ zostaty zawarte dwa

budynki: Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach (zainstalowane zostanq kolektory

stoneczne o tqcznej mocy 0k.31,61 kW) oraz Wsp6lnota Mieszkaniowa ul. Kubusia Puchatka 6 i8 w

Sierakowicach (zainstalowane zostanq kolektory stoneczne o tqcznej mocy ok. 31,61 kW). Zamawiajqcy

wymaga, aby dla tych obiekt6w przed przyst4pieniem do dostawy imontazu instalacji opracowaf

dokumentacjq projektowq i przedtozyi jq zamawiajqcemu celem jej akceptacji."

l3.Zamawiajqcy w rozdziale lll ust.9 a) i b) precyzyjnie wskazat lokalizacje instalacji objqtych 23 % stawkqod

towar6w i ustug.

l4.Zatqczniki nr 4a, 4b, 4c, 4d,4e,4f ,4g zawierajq informacjq o przekroczeniu, bqdl nieprzekroczeniu przez

poszczeg6lne obiekty progu 300 m2 powierzchni uzytkowej budynku. Zam6wienie nie obejmuje budynk6w,

w kt6rych prowadzona jest dziatalno6i gospodarcza. Nalezy dodai, ze wszystkie obiekty, kt6re przekraczajq

pr6g 300 m2 powierzchni uzytkowej zostaty wskazane w rozdziale lll ust. 9 a) i b) SIWZ.

l5.ZamawiajEcy intormu)e, 2e rezygnuje z obowiqzku wykonania instalacji odgromowej dla konstrukcji

wsporczej pod kolektory na budynkach mieLzkalnych.

l6.Zamawiajqcy nie widzi po[rzeby przedstawiania dodatkowej dokumentacji projektowej w zwiqzku z

zawarciem w doslqpnej dokumentacji tj. zatqcznikach 4a,4b, 4c, 4d,4e,4f ,49, wyczerpujqcych inFormacji

dot. m.in. wysoko6ci pomieszczefr, szerokoSci otwor6w drzwiowych, odlegto6ci od pieca itd. itp.

lT.Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.ztur PP lub PP Stabi.
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l8.Zamawiajqcy potwierdza, ze obowiqzkiem wta6ciciela budynku jestdoprowadzenie medi6w, tj. prqdu iwody.

l9.Zgodnie z opisem zawartym zatqcznikach nr 4a,4b, 4c,4d,4e,4f ,49, - wytyczne dla branzy elektrycznej

nalezy: doprowadzii zasilanie w energiq elektrycznq zgodnie z DTR dla urzqdzeir wykazanych w projekcie, w

lym grupy solarnej i regulatora solarnego, pompy ciepta. 0bw6d zasilania elektrycznego urzqdzefr instalacji

solarnej bqdl pompy ciepta musi byt zabezpieczony ochronq przeciwporazeniowq dodatkowq np.

wytqcznikiem r6znicowo - prqdowym.

20.Wielko(ci naczyfr solarnych i wodnych zostata okreSlona w zatqcznikach nr 4, 4a,4b, 4c,4d,4e,4f ,49.
21.Nalezy przewidzie( koszt zakupu pompy obiegowej w cenie oFertowej, w odniesieniu do instalacji

n ieposiadajqcych takowej.

22.ZamawiajEcy wymaga, aby szyba zaoFerowanego koleklora stonecznego byta odporna na gradobicie, zgodnie

z warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Zamawiajqcy nie wymaga, aby badanie odbywato

siq z wykorzystaniem kul lodowych o minimalnej Srednicy 35 mm.

23.Wile lokalne nie wptynq na zmianq ceny za danq ins[alacje, sE one jedynie elementem przygotowawczym

w kontakcie zposzczeg6lnymi wla5cicielami posesji. Kosztorys otertowy sktadany do 60 dnia od podpisania

umowy postuzy Zamawiajqcemu do wta6ciwego rozliczenia koszt6w dostawy i montazu z poszczeg6lnymi

uczestnikami projektu dotinasowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej pn. ,,02E dla Kaszub - wykorzystanie

energetyki rozporoszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno"

24.Stworzenie platformy internetowej lezy po stronie Wykonawcy, co zawarte jest dokumentacji przetargowej.

25.Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej zawartymi m.in. w rozdziale lll ust. 25 pkt. b) SIWZ 0kres

rqkojmi wydtuza siq na okres obowiqzywania gwarancji, precyzyjnie odnoszqc siq do zakresu wskazanego w

tym punkcie SIWZ. W przypadku zaoFerowania maksymalnej gwarancji tj.60 miesiqcznej, okres rqkojmi nie

wydtuzy siq ponad wskazane 5lal. R6wnoczeSnie nalezy podkre5li(, ze okres rqkojmi nie wydtuza siq dla

zakresu dotyczqcego kolektor6w stonecznych, dla kt6rych obowiqzuje jednak gwarancja wynoszqca 120

miesiqcy.

26.Zamawiajqcy przychyla siq do wniosku o zmniejszenie wysokoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy do wysokoSci 5 %. Tym samym Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez obni2enie

wymagania w tym zakresie do 5 % warto6ci wynagrodzenia ofertowego.
2T.Zamawiajqcy zwr6ci siq w tym zakresie o udzielnie indywidulanej interpretacji Krajowej Intormacji

Skarbowej. Zamawiajqcy przewidziat ewentualnqzmianq umowy w tym zakresie, po uzyskaniu interpretacji

wskazujqcej na konieczno56 zastosowania procedury odwrotnego obciE2enia VAT.

23.Dostawq i montaz nalezy przeprowadzii zgodnie z opisem zawarlym w dokumentacji przetargowej.

29.Zamawiajqcy nie przychyla siq do wskazanego terminu wykonania zam6wienia. Terminem obowiqzujqcym

w niniejszym postqpowaniu jest 31.10.2019 lub kr6tszy zgodnie ze zlo2on4otertq.
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W zwiqzku z faktem, 2e udzielona odpowiedi powoduje modyfikacjq tre6ci specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, zamawiajqcy przedtu2a termin sktadania ofert do 01.04.2019 g. 11:50.

Wszelkie ustilenia dotyczqce sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.
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