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Bac�kowice, dnia 06.05.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie 
gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej”

  

Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  135  oraz  137ustawy  z  dnia  11  wrzes�nia  2019r.  Prawo 
zamo� wien�  publicznych  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1129  –  dalej  ustawy)  udziela  odpowiedzi  na  pytania  oraz 
modyfikuje tres�c� SWZ:

Pytanie nr 1:
Na  jakiej  podstawie  Zamawiający  okres� lił  kryterium  oceny  jako  okres  gwarancji  i  rękojmi  na  okres  96 
miesięcy w celu uzyskania maksymalnej ilos�ci punkto� w przez Wykonawcę?
Jednoczes�nie,  w  związku  podnoszonymi  wyz7ej  wątpliwos�ciami  wnoszę  o  zmianę  tres�ci  opisu  potrzeb  i 
wymagan�  poprzez:

a) obniz7enie  okres� lonego kryterium oceny do  wartos�ci  84  miesięcy  w celu  uzyskania  maksymalnej 
ilos�ci punkto� w przez Wykonawcę.

Zamawiający okres� lił w specyfikacji warunko� w zamo� wienia jako jeden z kryterium oceny okres udzielonej 
przez Wykonawcę gwarancji.  Aby uzyskac�  maksymalną liczbę punkto� w, Wykonawca powinien udzielic�  96 
miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamo� wienia.
Informujemy, z7e okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego jest okresem wysokim. Nie jest moz7 liwym 
wniesienie zabezpieczenia nalez7ytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na okres 96 miesięcy w 
sposo� b  inny  niz7  w  goto� wce.  Towarzystwa  ubezpieczeniowe  nie  udzielają  gwarancji  na  usunięcie  wad  i 
usterek na  okres  dłuz7y  niz7  84  miesiące.  Przyjęcie  do  oceny okresu  gwarancji  w wysokos�ci  96  miesięcy 
skutkuje istotnym, a jednoczes�nie nie uzasadnionym ograniczeniem konkurencji, co jest sprzeczne z Prawem 
za Zamo� wien�  Publicznych.
Stosownie  do  rozdziału  6  pkt  6.5  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalnos�ci  wydatko� w  w  ramach 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu 
Spo� jnos�ci na lata 2014-2020 przedmiotu zamo� wienia nie moz7na opisywac� w sposo� b, kto� ry mo� głby utrudniac�  
uczciwą konkurencję.  Zamawiający uprawniony jest  do konstruowania wymogo� w zawartych w zapytaniu 
ofertowym  zgodnie  ze  swoimi  potrzebami,  jednakz7e  potrzeby  te  muszą  byc�  realne  i  niezbędne  do 
zrealizowania  celu.  Zamawiający  nie  moz7e  więc  w  sposo� b  dowolny  konstruowac�  wymagania  zawarte  w 
zapytaniu ofertowym, ale wymagania te muszą miec� charakter proporcjonalny, odpowiedni do realizowanego 
zamo� wienia aby mogła byc� spełniona zasada ro� wnego traktowania wykonawco� w.
W tym stanie, kierując się dobrem postępowania o udzielenie zamo� wienia publicznego, a takz7e interesem 
publicznym,  Wykonawca  wnosi  na  podstawie  art.  137  ust.  1  /  286  ust.  I  PZP  o  zmianę  zapisanego  w 
specyfikacji warunko� w zamo� wienia kryterium oceny jakim jest udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji  
i rękojmi do maksymalnie 84 miesięcy.
Odpowiedź: 
Pytający  myli  wymagania  z  kryteriami,  wymagania  są  obowiązkowe  a  zobowiązania  z  kryteriów 
punktowane i nie obowiązkowe więc nie zastosowanie się do kryteriów nie wywołuje negatywnych 
skutków w dostępie do zamówienia.
Również druga argumentacja o ograniczeniu w uzyskaniu zabezpieczenia na okres 96 miesięcy jest  
nieprawdziwa, pytający zapomniał o zapisach art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.  

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wymaga aby referencje dla częs�ci pierwszej zamo� wienia: 

a) Obejmowały  wykonanie  zadania,  w  kto� rym  zakresie  było  między  innymi  wykonanie  instalacji 
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i łączna wartos�c�  zadania wynosiła minimum 3 000 000,00  zł 
brutto czy 
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b) Obejmowały  wykonanie  zadania,  w  kto� rym  zakresie  było  między  innymi  wykonanie  instalacji 
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i wartos�c�  samych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła 
wynosiła minimum 3 000 000,00  zł brutto.

Odpowiedź: 
W kwocie 3 000 000,00 zł mają być wykonane między innymi instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła 
z robotami towarzyszącymi i przygotowawczymi oznacza to, że główny przedmiot zamówienia mają 
być OZE w ramach, których wykonano wskazane zakresy. 
W świetle wskazanego wyjaśnienia nie jest wymagane aby wskazana wartość odnosiła się tylko do 
instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.  

Pytanie nr 3:
Okres� lone  w  dokumentacji  przetargowej  parametry  mikroinwertera  jako  minimalne  są  parametrami 
specyficznymi  i  nie  spełnia  ich  z7aden  producent.  Poro� wnując  parametry  mikroinwertero� w  ro� z7nych 
producento� w,  nie jest moz7 liwym uzyskanie lepszych wartos�ci  w kaz7dym z punkto� w karty technicznej.  W 
związku z powyz7szym, kaz7dy inny mikroinwerter od podanego w projekcie, będzie miał przynajmniej kilka  
parametro� w "gorszych" (niz7szych).  
 
Taki  opis przedmiotu  zamo� wienia zgodnie  z  interpretacjami Prezesa Urzędu Zamo� wien�  Publicznych nosi 
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji poprzez niezgodne z przepisami ograniczenie moz7 liwos�ci oferenta 
do  przedstawienia  tylko  jednego  produktu  dostępnego  na  rynku.  Ponadto  parametr  wybrany  przez  
Zamawiającego ma znaczenie trzeciorzędne dla jakos�ci  wykonanego na rzecz Zamawiającego s�wiadczenia, 
wobec czego nie powinien decydowac� o odrzuceniu ofert zawierających produkt o innej specyfikacji.  
Dopuszczenie do postępowania przetargowego takiego opisu niechybnie stanowic�  będzie popełnienie czynu 
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiso� w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uwagi na działanie 
sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami zagraz7ające interesom innych przedsiębiorco� w (w tym wszystkich 
biorących udział w niniejszym postępowaniu) i interesom Zamawiającego  poprzez naraz7enie go na dostawy 
urządzen�  o parametrach niezwiązanych z jakos�cią. 
Zamawiający opisał przedmiot zamo� wienia w sposo� b, kto� ry pos�rednio wskazuje na moz7 liwos�c�  jego realizacji 
wyłącznie przez preferowanego, jednego wykonawcę i stanowi naruszenie zasady ro� wnego traktowania oraz 
uczciwej  konkurencji  -  art.  7  ust.  1  i  3  oraz  art.  29  ust.  1  -  3  oraz  art.  30  ust.  4  -  6  ustawy  Pzp  w  
dotychczasowej postaci, wyraz7onych po nowelizacji w artykułach 16 pkt 1), art. 226 ust. 1 pkt 7), 418 ust. 1 
pkt 2), art. 428 ustawy prawo zamo� wien�  publicznych z 2019 r. tj. stosowanej obecnie.  
Przyczyną tego stanu jest brak poro� wnywalnych instalacji w Polsce.  
Mikroinwertery spełniające podane w dokumentacji parametry nie są dostępne. Po analizie ofert kilkunastu  
dostawco� w, z7aden z nich nie posiada produktu spełanijącego wymagania przetargowe. Powyz7sze zapisy są 
niezgodne  z  zasadami  konkurencyjnos�ci.  Prosimy  o  wskazanie  przez  Zamawiającego  minimum  trzech 
producento� w mikroinwertero� w, kto� re spełniają wymagania projektowe.  
Prosimy o zajęcie stanowiska. 
Dalsze  trwanie  tak  skomponowanej  tres�ci  SIWZ  -  z  uwagi  na  informację  zawartą  w  niniejszym  pis�mie 
us�wiadamiającą  Zamawiającego  –  niechybnie  prowadzic�  będzie  do  naruszenia   prawa   zamo� wien�  
publicznych,  wytycznych  Rozporządzenia   Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  o  zasadach  realizacji 
programo� w w zakresie polityki  spo� jnos�ci  finansowych oraz krajowych rozporządzen�  Ministra Rozwoju w 
sprawie wydatko� w poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamo� wien� .
Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść wymagań postawionych w załączniku nr 6- Opis przedmiotu zamówienia 
(PFU), strona 25 z następujących: 

Opis wymagan� Parametry wymagane

Nominalna moc wyjs�ciowa AC Min. 350 W

Liczba obsługiwanych faz 1

Nominale napięcie wyjs�ciowe 230 V

Zakres napięc� MPPT Min. 18V - 58V
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Napięcie startowe Max 20 V

Sprawnos�c� Min. 96,5 %

Zakres temperaturowy pracy Od -40 do + 60oC

Na:

Opis wymagan� Parametry wymagane

Nominalna moc wyjs�ciowa AC Min. 290 W

Liczba obsługiwanych faz 1

Nominale napięcie wyjs�ciowe 230 V

Zakres pracy Min. 20V - 54V

Napięcie startowe Max 23 V

Sprawnos�c� Min. 96,5 %

Zakres temperaturowy pracy Od -40 do + 60oC

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej załącznik dot. warunków wykonania 
modernizacji oświetlenia drogowego.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania oraz powyższymi modyfikacjami Zamawiający 
przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert 
to 17.05.2022 r. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść:

1. rozdziału XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.08.2022 r. 

tj. 90 dni.

2. rozdziału XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami nalez7y złoz7yc�  w terminie do dnia  17.05.2022 r. do 

godz. 09:00

3. rozdziału XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2022 r. o godzinie 11:00.


