Gaszowice, dnia 22.11.2021 r.
GPIZP.271.33.2021
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: GPIZP.271.33.2021
Nazwa zadania: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice

Zamawiający na mocy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje
pytania do treści SWZ oraz udzielone odpowiedzi w ww. postępowaniu:
Pytania ogólne – prosimy o odpowiedź w odniesieniu do każdego zakresu zamówienia:
1.
Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? Jeśli tak
prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%)
Odp. W projekcie nie przewiduje się budynków o powierzchni powyżej 300 m2.
2.
Zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.
Odp. Zamawiający potwierdza
3.
Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odp. Zamawiający potwierdza
4.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym
etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.
Odp. Zamawiający potwierdza
5.
Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić
Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą
wymagane.
Odp. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę.
6.
Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której
zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy
niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z
wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do
beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia
Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady
niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.
Odp. Zamawiający akceptuje z zastrzeżeniem, iż Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zgłoszeniu
niezasadnym przed podjęciem prac oraz przedstawi z przeprowadzonych prac protokół.
7.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia
najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego
rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak
konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie
przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając
usterek.
Odp. Zamawiający w/w kalkulację przyjmie od Wykonawcy w czasie prac odbiorów końcowych.
8.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w
przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli bark dostępności zostanie odpowiednio potwierdzony i nie był
do przewidzenia na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.
Odp. Zamawiający rozważy każdy wniosek złożony przez Wykonawcę o wydłużenie terminu realizacji
zadania.
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Pytania dotyczące instalacji solarnych:
1.
Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów
słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do
miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z
przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.
Odp. Zamawiający potwierdza, iż obowiązkiem Mieszkańca jest doprowadzenie instalacji c.o. oraz c.w.u
do pomieszczenia gdzie będzie montowany zasobnik. Obowiązkiem Mieszkańca jest również wykonanie
podwójnego gniazda uziemionego zgodnie z przepisami.
2.
Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy wraz z pozostałymi elementami
jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Odp. W/w prace oraz dostawa obejmuje zakres zamówienia.
3.
Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do monitoringu.
Odp. Zamawiający nie wymaga podłączenie instalacji solarnych do monitoringu.
4.
Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia
instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.
Odp. j/w
5.
Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem
zamówienia.
Odp. Zamawiający potwierdza.
6.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.
Odp. Zamawiający potwierdza.
7.
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania
dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.
Odp. Zamawiający potwierdza.
8.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży
przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.
Odp. w/w czynności oraz dostawa materiału leży po stronie Wykonawcy. Mieszkaniec zobowiązany jest
przygotowaniem podłoża , tj. uprzątnięcie terenu, wykoszenie itp.
9.
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą
przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda
0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu
ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed
dostawaniem się wilgoci.
Odp. Zamawiający potwierdza.
10.
Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym
uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.
Odp. Prowadzenie przewodów solarnych w kanale wentylacyjnym jest niedozwolone. Mieszkaniec
natomiast na własny koszt i ryzyko uzyskuje przekształcenie kanału wentylacyjnego na trakt techniczny
przez uprawnionego Mistrza Kominiarstwa.
Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych:
1.
Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym
uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?
Odp. Prowadzenie przewodów solarnych w kanale wentylacyjnym jest niedozwolone. Mieszkaniec
natomiast na własny koszt i ryzyko uzyskuje przekształcenie kanału wentylacyjnego na trakt techniczny
przez uprawnionego Mistrza Kominiarstwa.
2.
Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?
Odp. Zgodnie z opisem wykonanie nowej instalacji odgromowej leży po stronie Mieszkańca, natomiast
ewentualna modernizacja leży po stronie Wykonawcy.
3.
Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że
w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.
Odp. Zapewnienie dostępu do sieci internetowej musi zapewnić Mieszkaniec, natomiast za połączenie w
tym ewentualne wzmocnienie sygnału leży po stronie Wykonawcy.
4.
Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji
fotowoltaicznej?
Odp. Koszt ten leży po stronie Wykonawcy
5.
Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od
konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują zmiany treści specyfikacji warunków
zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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