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Radlin, dnia 10 maja 2022 r.
    

             ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym
bez negocjacji,   na podstawie art.  275 pkt  1  ustawy z dnia  11 września 2019 r.  Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) na realizację zamówienia
pn:  Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej , zadaszenie parkingu przy żłobku
przy ul. Makuszyńskiego 15 w Radlinie.

Zgodnie z art. 284 ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło do Specyfikacji
Warunków Zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie
nr 17: 

Treść
pytania:

Ponownie proszę o uściślenie czy konstrukcja może być wykonana ze stali lub
aluminium  ?  Zwracam  uwagę  że  w  "PZP.271.20.UI.2022  Opis  przedmiotu
zamówienia"  materiał  z  jakiego  mają  być  wykonane  Wiaty  określono
następująco:  cyt  .  "Montaż  paneli  fotowoltaicznych  przewidziany  jest  na
konstrukcji  stalowej  aluminiowej  wiaty  parkingowej."  ?  
Zawężanie dostępu do zamówienia warunkiem / rodzajem użytego materiału -
jest  nieuzasadnione  i  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  ponieważ
konstrukcja  ma być  wykonana  z  zachowaniem obowiązujących przepisów i
norm.  Zamawiający  ma  uzyskać  efekt  w  postaci  zadaszonych  miejsc
postojowych z instalacją fotowoltaiczną o odpowiedniej mocy - dyskryminacja
innych  materiałów  niż  aluminium  wydaję  się  daleko  nie  uzasadniona  i
znacząco zawęża konkurencję - tym bardziej że Opis przedmiotu zamówienia
dopuszcza konstrukcję stalowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, wymóg montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji 
aluminiowej wiaty parkingowej, odpornej na korozję i promieniowanie UV.

Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby ograniczać uczciwą 
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczanego przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów.

Zamawiający nie zgadza się z zarzutem, że określenie materiału z jakiego ma
być  zaprojektowana  i  wykonana  wiata,  można  uznać  za  czyn  nieuczciwej
konkurencji, ponieważ aluminium jest materiałem ogólnodostępnym na rynku w
równym stopniu dla każdego z potencjalnych Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający, uznając zarzut Wykonawcy, koryguje niespójne z
pozostałymi zapisami, brzmienie zapisu w załączniku PZP.271.20.UI.2022 Opis
przedmiotu zamówienia w punkcie: Wytyczne zamówienia: 

„Montaż  paneli  fotowoltaicznych  przewidziany  jest  na  konstrukcji  stalowej
aluminiowej wiaty parkingowej”

który otrzymuje brzmienie: 
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„Montaż paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na konstrukcji aluminiowej

wiaty parkingowej”.
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