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Sośnie, dnia 20.08.2021 r. 

Znak postępowania: ZP.271.4.2021 

     -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na 

biomasę na terenie Gminy Sośnie”. 

 

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp”, Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, przekazuje 

treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania z dnia 10.08.2021 r.: 
 

Pytania ogólne – prosimy o odpowiedź w odniesieniu do każdego zakresu 

zamówienia:  

1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną 

konserwatorską.  

Odpowiedź: 

Budynki jednorodzinne, w których planowany jest montaż instalacji,  nie są 

zabytkami ani nie są objęte ochroną konserwatorską. 

 

2. 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%).  

Odpowiedź: 

Zamawiający na etapie postępowania nie przewiduje montażu instalacji OZE na 

obiektach o pow. użytkowej pow. 300 m2. W przypadku, gdy taka instalacja 

powstanie na etapie realizacji, nastąpi jej rozliczenie wg stosownej stawki VAT 

proporcjonalnie do przekroczonej powierzchni. Przykładowo: jeśli instalacja 

zostanie zamontowana w obiekcie mieszkalnym o pow. 400 m2 (zatem 100m2 

powyżej ustalonej ustawą 300 m2), 75% kwoty netto zostanie obciążone stawką 

8%, natomiast pozostałe 25% kwoty netto należy obciążyć stawką VAT 23%. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w 

uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Projektu umowy. 
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4. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek 

wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Odpowiedź: 

Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy. 

Jeżeli w ocenie Wykonawcy zapisy umowy naruszają przepisy powszechnie 

obowiązujące w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, 

prosimy o dokładną informację o tym, który zapis umowy narusza przepisy 

prawa (precyzyjne wskazane przez Wykonawcę). 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie 

Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie 

terminu realizacji danego zadania.  

Odpowiedź: 

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w §16 umowy i art. 454 i 455 ustawy 

Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy 

wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie 

przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego 

podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć, czy stan ten 

odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. 

 

6. 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.  

Odpowiedź: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy. 

Zamawiający nie stawia żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie. 

 

7. 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.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po 

stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu 

koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, 

że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać 

czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby 

przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy 
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protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz 

dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien 

podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona. 

 

8. 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.  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Kwestie uzgodnienia 

kosztów napraw nieobjętych gwarancją leżą poza niniejszym postępowaniem. 

Za zgodą Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca może 

opracować informację dotyczącą kosztów usunięcia najczęściej występujących 

usterek lub wad nieobjętych gwarancją lub rękojmią oraz ryczałtowych kosztów 

ich usuwania. 

 

9. 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.  

Odpowiedź: 

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 454 i 455 

ustawy Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany 

umowy wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest 

w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego 

stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich 

wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) 

rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy     

i art. 454 i 455 ustawy Pzp. 

 

10. Zamawiający w rozdziale 7 SWZ przewidział, że wykonawca, który w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.). Proszę o wyjaśnienie, czy w 

świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, 

który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie 

Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na 

podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał 
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prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie 

obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?”  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż ocena podstaw wykluczenia odbywa się na etapie 

oceny i badania ofert.  Zamawiający nie dokonuje przed terminem składania 

ofert oceny konkretnego stanu faktycznego z punktu widzenia spełniania 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

 

11. Czy, w świetle przewidzenia przez Zamawiającego  w rozdziale 7 SWZ 

przesłanki wykluczenia z  art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p Wykonawca, który 

został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego 

naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym 

wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy 

wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?”?  

   Odpowiedź: 

Obowiązkiem wykonawcy jest przekazanie w JEDZ informacji zgodnie ze 

stanem faktycznym. 

   

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?  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

2. Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie 

konieczności?  

Odpowiedź:  

Po stronie Użytkownika instalacji. 

 

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.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

4. Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do 

wpięcia instalacji fotowoltaicznej?  

Odpowiedź: 

Po stronie Użytkownika instalacji. 
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5. Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia 

ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej 

popularna.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dla instalacji fotowoltaicznych do 240 

dni. Montaż jednej instalacji fotowoltaicznej trwa 1 dzień, a same montaże 

muszą być skoordynowane również z indywidualnymi planami Beneficjentów. 

Tym samym 60 dni od podpisania umowy to około 40 dni roboczych na 

wykonanie 159 montaży. Ponad to od kilku miesięcy istnieje duże problemy 

dostaw oraz produkcji modułów fotowoltaicznych. Brak płytek krzemowych na 

rynku oraz ich duże wahanie ceny powoduje brak zapasów magazynowych 

urządzeń. Moduły wykonywane są na zamówienie. Tym samym brak również 

zapasów w portach w Europie zmusza wykonawcę do zakupu urządzeń na które 

należy oczekiwać około 2 miesięcy (produkcja i transport). W związku z dużymi 

brakami na rynku prosimy o zmianę terminu realizacji na 240 dni od podpisania 

umowy.  

   Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji. Umowa dofinansowania zawarta        

  z Instytucją Zarządzającą zobowiązuje Zamawiającego do zrealizowania  

  i rozliczenia projektu do końca bieżącego roku. 

 

  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.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

2. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy 

wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową 

opcją, czyli nie prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza – prośba o weryfikację ze Studium Wykonalności. 

 

3. Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do 

podłączenia do monitoringu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga podłączenia do Internetu przez Wykonawcę w 

przypadkach jeżeli instalacja wifi znajdująca się w budynku pozwala na 
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podłączenie do Internetu. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności 

pozostawienia modemu internetowego. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci 

Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do 

monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga podłączenia do Internetu przez Wykonawcę w 

przypadkach jeżeli instalacja wifi znajdująca się w budynku pozwala na 

podłączenie do Internetu. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności 

pozostawienia modemu internetowego. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla  instalacji solarnych 

nie jest objęty przedmiotem zamówienia.    

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej 

instalacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia dla każdej instalacji. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć 

nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga montażu dodatkowej karty pamięci SD lub micro SD. 

 

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.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

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 płaszczu ochronnym chroniącym przed UV oraz 

zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed 

dostawaniem się wilgoci.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie techniczne dla rur solarnych. 
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10. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w 

kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie 

Beneficjenta.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

11. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dla instalacji solarnych do 240 dni. 

Montaż jednej instalacji solarnej trwa 1 dzień, a same montaże muszą być 

skoordynowane również z indywidualnymi planami Beneficjentów. Tym samym 

60 dni od podpisania umowy to około 40 dni roboczych na wykonanie 201 

montaży. Ponad to od kilku miesięcy istnieje duże problemy dostaw oraz 

produkcji kolektorów słonecznych oraz zbiorników. Brak zbiorników na rynku 

oraz ich duże wahanie ceny powoduje brak zapasów magazynowych urządzeń. 

Zbiorniki wykonywane są na zamówienie. Tym samym brak również zapasów w 

portach w Europie zmusza wykonawcę do zakupu urządzeń na które należy 

oczekiwać około 2 miesięcy (produkcja i transport). W związku z dużymi 

brakami na rynku prosimy o zmianę terminu realizacji na 240 dni od podpisania 

umowy.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji. Umowa dofinansowania zawarta        

  z Instytucją Zarządzającą zobowiązuje Zamawiającego do zrealizowania  

  i rozliczenia projektu do końca bieżącego roku. 

 

Pytania z dnia 13.08.2021 r.: 
 

Jako podmiot będący wieloletnim producentem kotłów grzewczych, w związku z 

naszym zainteresowaniem udziałem w wyżej wymienionym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, mając na uwadze treść projektu 

budowlano-wykończeniowego w zakresie „Kocioł na biomasę o mocy 25 kW” 

będącego załącznikiem do SWZ, zwracamy uwagę na poniższe okoliczności. 

 

1. W poz. 6. Dobór kotła w Projekcie budowlano-wykonawczym określono ppkt 

6.1.jako „Minimalne parametry decydujące o równoważności". Także w treści tego 

ppkt. Użyto zwrotu, iż „dobrano kocioł o minimalnych parametrach technicznych". 

Określenia te nie są jednak zgodne z treścią tabeli zawartej w tym ppkt. 

Tabela zawiera bowiem parametry tak minimalne jak i maksymalne, których 

przekroczenie oznaczać będzie niezgodność oferty z treścią SWZ i Projektu 

budowlano-wykonawczego. 

 

2. Powoływana tabela zawiera ponadto tak parametry obiektywnie uzasadnione jak 

i parametry, co do zasadności których powstają istotne wątpliwości dotyczące ich 

zasadności, celu i możliwości spełnienia tych parametrów. 

 

a. Budowa wymiennika. 
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Zależy od miejsca umieszczenia zasobnika na pellet w tym interpretacji wymogów 

co do wysokości i szerokości kotła i zasobnika na pellet. Mianowicie jeżeli podana 

szerokość kotła i zasobnika na pellet, to jest 600 mm dotyczy łącznej szerokości tych 

urządzeń, to zasobnik na pellet w zasadzie musi być umieszczony nad kotłem co 

powoduje zjednej strony, że wysokość kotła z zasobnikiem na pellet (jako łączna 

maksymalna wysokość obu tych urządzeń ) przekroczy raczej podane 1400 mm. 

Ponadto kocioł ten nie będzie kotłem o półkowej budowie wymiennika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza maksymalnie po 650 mm szerokości na urządzenie. 

 

b. Maksymalna wysokość kotła i zasobnika na pellet. 

Zastosowanie spójnika „i” w parametrze określonym jako 1400 mm oznacza, iż 

łączna wysokość obu tych urządzeń nie może przekroczyć tej wielkości. Brak jest 

uzasadnienia merytorycznego do określenia tego parametru w ten sposób, jeżeli nie 

wynika on z parametrów pomieszczenia kotłowni. Według naszej wiedzy kotłownia 

nie posiada ograniczeń uzasadniających tak niski parametr. Należy wskazać 

bowiem, że na rynku kotły grzewcze na biomasę o mocy 25 kW produkowane są w 

rozmiarach od 1410 mm do 1530 mm wysokości jako zestaw. Tylko ograniczenia 

związane z pomieszczeniem kotłowni uzasadniać mogą wykluczenie                               

z postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego kotły, których 

wysokość przekracza podane maksimum o kilkadziesiąt milimetrów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość kotła i zasobnika 1440 mm. 

 

c. Maksymalna szerokość kotła i zasobnika na pellet. 

Podobnie jak w przypadku parametru maksymalnej wysokości tak i w odniesieniu     

o szerokości kotła i zasobnika na pellet użyto spójnika „i" oznaczającego łączną 

szerokość właśnie obu urządzeń jako zestawu. W przypadku zestawów 

skonstruowanych jako urządzenia stojące obok siebie nie są nam znani polscy 

producenci, których urządzenia mieściłyby się w tym parametrze. Jednocześnie 

uznanie parametru 600 mm jako parametru łącznego dla zestawu wpływa na 

konieczność zaoferowania zestawu, w którym zasobnik na pellet znajduje się nad  

kotłem co powoduje dotrzymanie parametru wysokości określonego na 1400 mm 

jako niezwykle trudnego do dotrzymania. 

Należy wskazać bowiem, że na rynku kotły grzewcze na biomasę o mocy 25 kW 

produkowane są w rozmiarach od 1200 mm do 1500 mm szerokości jako zestaw.  

Tylko ograniczenia związane z pomieszczeniem kotłowni uzasadniać mogą 

wykluczenie z postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego 

kotły, których szerokość przekracza podane maksimum o kilkadziesiąt milimetrów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza maksymalną szerokość zasobnika i kotła 1300 mm. 

 

d. Pojemność zasobnika minimum. 
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W zależności od skonfigurowania kotła i zasobnika na pellet (zasobnik obok albo 

nad kotłem) równa będzie pojemność zasobnika na pellet. Większa dla zasobnika 

stojącego obok kotła (ale ograniczenie szerokości zestawu) i niższa dla zasobnika 

umieszczonego nad kotłem (ale ograniczenie wysokości zestawu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga pojemności zasobnika minimum 250 l. 

 

e. Minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza minimalną długość rury podającej pellet 1350 mm. 

 

f. Proponowana minimalna długość rury nie ma uzasadnienia technologicznego oraz 

estetycznego. Dostosowanie do tego parametru powodować będzie utrudnienia w 

montażu i użytkowaniu kotła. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

g. Minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej. 

Proponowana minimalna długość rury nie ma uzasadnienia technologicznego oraz 

estetycznego. Dostosowanie do tego parametru powodować będzie utrudnienia w 

montażu i użytkowaniu kotła. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

h. Wymagane elementy wyposażenia palnika. 

Nie jest nam znany element wyposażenia kotła grzewczego określany jako 

„zgarniacz szlaki” jeżeli miałby być on sprzężony z kotłem. Wymienienie tego 

elementu po przecinku oraz w nawiasie powoduje w ogóle wątpliwości co do tego 

czy jest to faktycznie odrębny element wyposażenia czy też element 

automatycznego czyszczenia palnika. Jednak w tym ostatnim przypadku nie 

powinien być oddzielony przecinkiem od zwrotu „automatyczne czyszczenie 

palnika”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zapis bez elementu wyposażenia kotła określony jako 

„zgarniacz szlaki”. 

 

3. Należy także zwrócić uwagę, że w ppkt. 6.2. Projektu budowlano-wykonawczego 

podaje się, iż paliwo będzie podawane „z usytuowanego obok kotła zasobnika 

paliwa”. W zasadzie taki opis pozostaje w sprzeczności z podanym parametrem 

szerokości zestawu (jeżeli tak należy ten parametr rozumieć) określonym na 

maksimum 600 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza maksymalną szerokość kotła i zasobnika na pellet 1300 

mm. 
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Pytania z dnia 18.08.2021 

1. Dlaczego zamawiający ogranicza dostęp większej ilości producentów modułów, 

których powierzchnia jest nieco większa niż "Max.: 1,915 m2"? Producenci oferujący 

nieco większe moduły - oferują również większą sprawność i większą moc modułów co 

byłoby korzystne dla osób/inwestorów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytania z dnia 19.08.2021 
1. Zamawiający w SIWZ w rozdziale 5 wskazuje na termin wykonania zamówienia w 

zakresie każdej z części w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Prosimy 

Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w związku z nasilającym się 

brakiem na rynku surowców, a co za tym idzie produktów (producenci reglamentują 

swoje produkty). Zwracamy uwagę, że niejednokrotnie ogłoszone postępowania na 

takie ilości instalacji jak w przedmiotowym postępowaniu, posiadają termin realizacji 

nawet do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji. Umowa dofinansowania zawarta                    

z Instytucją Zarządzającą zobowiązuje Zamawiającego do zrealizowania i rozliczenia 

projektu do końca bieżącego roku. 

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.  
 

C. Ponadto, działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp”, Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a mianowicie 

przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie 

zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:   

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 
  

 Termin składania ofert: 23.08.2021 r., godzina 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 
  

 Termin składania ofert: 06.09.2021 r., godzina 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 23.08.2021 r., godzina 10:30. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 06.09.2021 r., godzina 10:30. 
 

D. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 
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Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.11.2021 r. 
 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.12.2021 r. 
 

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia                             

o zamówieniu nr 2021/S 121-318139 z dnia 25/06/2021 oraz zmiany 

postępowania o opublikowanego na: https://miniportal.uzp.gov.pl 

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 

G. W załączeniu: 

1) Sprostowanie nr 2021/S 161-423495 opublikowane dnia 20.08.2021 r.  

 
 
 
 

  Zastępca Wójta 
/-/ Dariusz Berek 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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