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Celestynów dnia 06 marca 2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i
budynków komunalnych”
Część I postępowania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut
Część II postępowania termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp.” przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Projektant przewidział konkretny model paneli fotowoltaicznych BrukBet Solar
260kWp. Czy można zastosować inny sprzęt, o większej mocy?
Odpowiedź.
Wyrażamy zgodę na zastosowanie paneli o wyższej mocy przy jednoczesnym warunku
zachowania wymaganej mocy instalacji fotowoltanicznej w ilości 20,2 kWp po stronie DC i 20
kW po stronie AC.
Zamawiający przypomina, że tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisał przedmiot
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, nazwy producenta, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza
rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych
właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte
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w niniejszej dokumentacji przetargowej winny być interpretowane jako definicje standardów i
propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w
dokumentacji przetargowej. Jeżeli w dokumentacji przetargowej użyto nazw producentów
urządzeń lub materiałów przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie
urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż
przedstawione w dokumentacji przetargowej. Innymi słowy jako „równoważne” Zamawiający
przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w porównaniu z
parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.

Pytanie nr 2. W myśl obowiązujących przepisów prawa, szkoła jest prosumentem-tzn. energia, która
nie zostanie wykorzystywana w bieżącym czasie jest oddawana do sieci skąd jest odbierana w ciągu
365 dni. Dzięki temu Szkoła, przy właściwie dobranej mocy instalacji, nie będzie dopłacała za
energię. Nie ma odsprzedaży energii. W czasie kiedy dokumentacja była tworzona obowiązywały
inne przepisy- energia, która nie była skonsumowana w bieżącym czasie była odkupowana przez
Zakład energetyczny za gwarantowaną cenę. W związku z tym, projektanci przewidzieli w
dokumentacji urządzenie blokujące wypływ energii do sieci żeby nie było odsprzedaży (pewnie taki
był wymóg Programu z którego pozyskali dofinansowanie).
Pytanie: czy w związku z tym, że szkoła jest Prosumentem, że nie ma odsprzedaży, można pominąć
to urządzenie blokujące wypływ energii? Będzie to bardziej korzystne dla szkoły. Nie będzie
dopłacała za energię ( przy założeniu, że moc instalacji została dobrze dobrana do potrzeb).
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na likwidację urządzenia blokującego na instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wójt Gminy
/-/
Witold Kwiatkowski
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