
?l Funduszegt Euiopejskie *",'r|r'33ffi1til'-f3}rili""
|| Program RegionatnY

't,

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

S[rukiuratne i InwesEycyjne

ffi F-q i f iA "", ;:i'{,."tirlilf \id fi C F
83-540 Sierakowice, ul. Lqborska 30
tel 58 6819 509, fax 58 6619 575
NrP 5S$1(]',i8894, REGON 191674977

suE.271.2,2019

L.dz. 05/2019 "

fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

s ierakowice@ sierakowice. pl

Sierakowice, dnia 25 marca 2019 roku

Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dot,: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: 5UE.271.2.2019. Nazwa zadania:

Modernizacja instalacji c.w.u. budlnk6w mieszkalnych oraz budynk6w u2ytecznoSci publicznej poprzez

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

solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zam6wiefl publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z p62n, zm.), w

zwiqzku ze skierowaniem do zamawiaj4cego zapytania dotyczqcego treSci specytikacji istolnych warunk6w

zam6wienia, informujemy:

Pytanie:

1, Po wnikliwym rozpoznaniu rynku producent6w zasobnik6w solarnych wnosimy o dopuszczenie do

zastosowania zasobnik6w z anodq tytanowq o wymiarach dobranych przez producenta zasobnika, Takie

uszczeg6towienie opisu wymiar6w anody jakie zostato przedstawione w dokumentacji przetargowej wprowadza

konieczno6i zastosowania anody Firmy, kt6rej polscy producenci zasobnik6w solarnych nie stosuiq. Konieczno5(

zastosowania anody, kt6ra nie jest rekomendowana przez producenta zbiornika skutkuje ograniczeniem

uprawniefi gwarancyjnych w zakresie uszkodzefr zbiornika wynikajqcych z zastosowania ochrony w postaci

anody, kt6ra nie zostata zaakceptowana i sprawdzona przez producenta zbiornika solarnego. Nadmieni6 nalezy,

ze zaslosowanie anody, kt6ra nie zostata dobrana przez producenta zbiornika solarnego moze doprowadzi( do

trwatego uszkodzenia zbiornika na skutek zastosowania niewtaSciwej ochrony, a producent moze nie uznai

powstalego uszkodzenia jako wynikajqcego z jego winy i moze odm6wii naprawy lub wymiany w ramach

obowiq,zujqcej gwarancji producenta. Zastosowanie anody o parametrach opisanych w SIWZ zwiqkszy ponadto

koszt zakupu zasobnika c.w.u, co z pewnoSciq nie wptynie w 2aden spos6b na uzyskanie ptzez beneticjent6w

lepszego produktu, a wprost przeciwnie koszt zestawu bqdzie wy2szy, ptzy czym nie zapewni on na pewno

nalezylej ochrony gwarancyjnej ze strony producenta.

2. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnejona pytanie nr 1 zwracamy siq z proSbqo przesuniqcie terminu

sktadania ofert do dnia 4lub 5 kwietnia 2019 r., co pozwoli na prawidtowe przygotowanie oterty po

uwzglqdnieniu wprowadzonych zmian w SIWZ.
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0dpowiedi:
1. Zamawiajqcy intormuje,2e po dokonaniu ponownej analizy zagadnienia, pomimo udzielonej odpowiedzi nr

8 z dnia 13.03.2019 r., dokonuje zmiany stanowiska o dopuszczeniu do zastosowania zasobnik6w z anodq

tytanowq o wymiarach dobranych przez producenta. Zamawiajqcy potwierdza,2e dopuszcza do zastosowania

zasobniki z anodq tytanowq o wymiarach dobranych przez producenta zasobnika, nie zai w wymiarach

podanych w dokumentacji przetargowej.

2. Zamawiajqcy w dniu 22.03.2019 dokonat zmiany SpecyFikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia oraz tre6ci

ogtoszenia o zam6wieniu. Jedna z modytikacji SIWZ dotyczyla wta6nie przesuniqcia terminu skladania oFert.

Po zmianie termin sktadania ofert uptywaw dniu 08.04.2019 o g. 11:50.

W zwiqzku z faktem, 2e udzielona odpowiedi nie powoduje modyfikacji tre6ci specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, zamawiajqcy nie przedtu2a terminu sktadania ofert. Wszelkie ustalenia

dotyczqce terminu, miejsca sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.
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