Nadleśnictwo Lubsko
Lubsko, 21.05.2021 r.
Zn. spr.: SA.270.5.2021

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Nadleśnictwo Lubsko informuje, że w trakcie trwania postępowania pn.: „Budowa
instalacji fotowoltaicznej na ulicy E. Plater w miejscowości Lubsko”, do
Zamawiającego wpłynęło poniższe zapytanie:

PYTANIE:
„W związku z ograniczoną dostępnością modułów fotowoltaicznych na rynku, proszę o
informacje czy można zastosować panele fotowoltaiczne o mocy 375Wp z gwarancja na produkt
wynoszącą: 12 lat ?
Karta katalogowa paneli w załączeniu.”
ODPOWIEDŹ:
W związku z otrzymanym zapytaniem, Zamawiający informuje, iż wydłużona gwarancja
spełnia wymogi Zamawiającego, proponowany panel spełnia wymagania normatywne.
Jednakże Zamawiający informuje, iż ostateczna ocena będzie możliwa, po
złożeniu oferty wraz z załącznikami zgodnie z wymogami postawionymi w SWZ
przedmiotowego postępowania.
W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany
będzie załączyć do oferty Wykaz rozwiązań równoważnych. Wykonawca zobowiązany
jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone
przez zamawiającego.
Zamawiający przypomina, iż równoważność polega na możliwości zaoferowania
przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach,
wymaganiach normatywnych itp. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych
wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W sytuacji
rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały
ocenie w trakcie badania oferty. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania
rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania.
W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
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(w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101
ust 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów
będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ. Zamawiający zobowiązuje
Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do
dokumentacji projektowej.
W myśl art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP)
jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa,
spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez
Zamawiającego.

/podstawa prawna: art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)/

Z poważaniem,
Leszek Banach
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
Załączniki:
Karta katalogowa przesłana wraz z pytaniem
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