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INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA (3) 

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa i montaż ogniw 

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: 

Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, 

Nowa Dęba 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. - 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) informuję, że w dniu 19.12.2017 r. o godzinie 1531 do 

Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia o następującej treści: 

 

„Wykonawca, działając na postawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, zwraca się do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, w zakresie przedstawionym poniżej: 

1. Czy Zamawiający określając dane techniczne falowników w podpunkcie „Maks. moc 

wejściowa” miał na myśli maksymalną moc wyjściową falowników. Producenci falowników 

dopuszczają przewymiarowanie urządzeń, tym samym w niektórych przypadkach zakres 

napięcia wejściowego jest szeroki. W związku z powyższym prosimy o weryfikację zapisu. 

2. W warunkach udziału w postępowaniu, w zakresie wymagań stawianych Kierownikowi budowy, 

dla części I zadania, określono warunek posiadania przez kierownika budowy certyfikatu 

zarządzania projektami co najmniej IPMA level C. Wykonawca wskazuje, że certyfikat IPMA 

jest udzielany osobom posiadającym określone doświadczenie i kompetencje do zarządzania 

projektami, jako całościowym złożonym procesem, związanym nie tylko z etapem fizycznej jego 

realizacji, ale także przygotowania, rozliczenia, przepływów finansowych, zarządzania 

zasobami itp. Nie jest to co więcej certyfikat odnoszący się do kompetencji w zakresie 

zarządzania procesem budowalnym, a projektami w sensie ogólnym. Tym samym wymagania 

powyższego certyfikatu właśnie w odniesieniu do osoby kierownika budowy, nie znajduje 

jakiegokolwiek uzasadnienia, tym samym stojąc w sprzeczności z zasadą proporcjonalności 

zamówień publicznych. Wykonawca wnosi o usunięcie tego wymogu, w odniesieniu do osoby 

kierownika budowy i ustanowienie go jako odrębnego wymogu, określonego jako dysponowanie 

osobą Kierownika projektu, posiadającego ww. certyfikat. 

3. W odniesieniu do warunku określonego w rozdziale VII.1 punkt 1.3 ppkt 1.3.2 SIWZ, 

Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę wykazu osób oraz dodatkowo kopii umów 

o pracę tych osób. Wykonawca wskazuje, że powyższy wymóg jest niezgody z rozporządzeniem 

dotyczącym dokumentów, których żądać może Zamawiający w celu potwierdzenia przez 



                                 

   
 

wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto – co zostało 

potwierdzone w orzeczeniach KIO – żądanie potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę w 

odniesieniu do osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ze względu 

na charakter wykonywanych przez nie czynności, które nie mają charakteru pracy, w 

rozumieniu Kodeku pracy, stoi w sprzeczności z treścią art. 29 ust. 3a Ustawy PZP. Wskazać 

też należy, że udostępnienie Zamawiającemu treści umowy o pracę (bez jej anonimizacji) stoi w 

sprzeczności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, co potwierdził w swoim 

stanowisku GIODO. Mają na uwadze powyższe wykonawca wnosi o usuniecie wymogu 

przedstawienia umowy o pracę, w odniesieniu do osób, którymi dysponować musi Wykonawca, 

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zgodnie z § 21 wzoru umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma zostać 

ustanowione na cały okres rękojmi, zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości. Mając na 

uwadze, że żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie wystawi wykonawcy gwarancji należytego 

wykonania umowy w okresie rękojmi, na czas dłuższy niż 5 lat, wykonawca wnosi o: 

a. Zmianę treści umowy, w ten sposób, że okres rękojmi wynosi 5 lat (niezależnie od 

deklarowanej długości gwarancji jakości) i w tym okresie wymagane będzie 

zabezpieczenie LUB 

b. Potwierdzenie, że zgodnie z zgodnie z art. 150 ust. 7 PZP wystarczającym będzie 

wniesienie zabezpieczenia w okresie gwarancji jakości i rękojmi na okres 5 lat, 

z jednoczesnym zobowiązaniem się WYKONAWCY do jego odpowiedniego 

przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W § 1 ust. 3 wzoru umowy, określono, że zakres zamówienia obejmuje serwis 

uszkodzonych instalacji. Uszkodzenia powstałe na skutek działania sił zewnętrznych lub 

niewłaściwego użytkowania instalacji nie podlegają gwarancji jakości i rękojmi, wobec czego 

serwis taki będzie odpłaty. Jednocześnie dokonanie wyceny takiego serwisu, na etapie składania 

oferty jest niemożliwe, w związku z czym żądanie uwzględnienia takiej ceny w ofercie, powoduje 

niezgodność opisu przedmiotu zamówienia z Ustawą PZP, w związku z jego niedokładnością. 

Tym samym wykonawca wnosi o potwierdzenie, że serwis określony w § 1 ust. 3 punkt 13 wzoru 

umowy, o ile nie jest wykonywany w ramach zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, 

będzie wykonywany odpłatnie przez wykonawcę”.  

  

Jednocześnie informuję, że Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później, niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art.38 ust.1 pkt 1 ustawy).  

 

Wójt Gminy Lubaczów 
mgr Wiesław Kapel 
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