
 

 
„Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA” 

projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Chełmiec, dnia 09.03.2020 r.  

Znak postępowania: WPR.271.20.2019     

 

Wykonawcy wg. rozdzielnika  

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 

jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA 

SĄDECKA z podziałem na Części." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

opublikowanego w Dzienniku Unii Europejskiej w dniu 31.12.2019 r. pod numerem Dz.U./S 

S251 621632-2019-PL oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Chełmiec wyznaczonej spośród 

zamawiających (Gminy Chełmiec, Gminy Grybów oraz Miasta Nowy Sącz) do 

przeprowadzenia postępowania, jak również na stronie internetowej 

http://lgdzkoronasadecka.pl, tj. Stowarzyszenia LGD Korona Sądecka wyznaczonego na 

podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do przeprowadzenia działań w ramach w/w postępowania. 
 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawców dotyczących 

przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 

38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 

r., poz. 1843) udziela następujących odpowiedzi oraz modyfikuje treść SIWZ: 
 

292.  Odpowiedź nr 277: Zamawiający wskazuje, iż na chwilę udzielania odpowiedzi nie ma 

Beneficjentów u których ma nastąpić dostawa i montaż zarówno solarów jak i kotła na pellet. 

Niemniej jednak nie można wykluczyć, iż taka sytuacji może powstać w przyszłości. W takiej 

sytuacji zarówno dostawca solarów jak i dostawca kotła na pellet ma obowiązek dostarczyć 

zasobnik c.w.u. Ponadto - Odpowiedź nr 278: Zamawiający wymaga w każdym przypadku 

podgrzewacza dwuwężownicowego  i w Odpowiedź nr 279: Zamawiający wymaga zasobnika 

c.w.u. ze stali nierdzewnej minimum 300 l. Zgodnie z odpowiedzią - może wystąpić sytuacja 

że klient będzie miał zamontowane DWA  podgrzewacze duwężownicowe ze stali nierdzewnej 

- udzielona odpowiedz jest" nowatorska".  

PYTANIE 1  -  mając na względzie udzielone powyższe odpowiedzi przez Zamawiającego  - 

proponujemy pozostanie przy podgrzewaczu cwu 300 l ze stali nierdzewnej 

jednowężownicowym czy Zamawiający zaakceptuję przedstawioną propozycję. 

Odpowiedź nr 292: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian i nie akceptuje przedstawionej 

propozycji.   
 

293. Odpowiedź nr 279: Zamawiający wymaga ........ oraz bufora wody grzewczej o pojemności 

nie mniejszej niż 600 l, wykonanego ze stali emaliowanej wraz z anodą tytanową. 

PYTANIE 2  -  czy Zamawiający potwierdza że będzie możliwe wstawienie bufor o 

http://lgdzkoronasadecka.pl/
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zwiększonej pojemności do kotłowni klienta mając na względzie lokalizację kotłowni (strome, 

kręte schody), oraz szerokości drzwi wejściowych. 

Odpowiedź nr 293: Zamawiający podał parametry jakie ma spełniać kotłownia w odpowiedzi 

nr 173. Co do schodów i ich stromizny Zamawiający nie ma takich informacji.    
                   

294. W odpowiedzi na zadane pytania piszecie: Zestaw I: kocioł na biomasę - pellet o mocy 

cieplnej minimum 20,00 kW z zasobnikiem C.W.U. o pojemności minimalnej 300 l i buforem 

wody grzewczej, minimum 600 l., w ilości 85 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dla Części D zawarty jest w Dokumentacji Technicznej – Kotły na biomasę - pellet, która 

stanowi załącznik nr 8D do SIWZ, w którym piszecie: bufor wody grzewczej o pojemności 

min. 600L. 

Pytanie 1:  mając na względzie zwiększenie pojemności bufora do 600 l (co jest z korzyścią dla 

klienta) - należy zwiększyć naczynie wzbiorcze z 25 l do 50 l - czy Zamawiający potwierdza 

taki tok rozumowania. 

Odpowiedź nr 293: Zamawiający podał jedynie wartość minimalną naczynia wzbiorczego. 

Dobór naczynia wzbiorczego odpowiedniego do zaoferowanego urządzenia pozostawia 

wykonawcy. 
 

295. Pytanie 2   - powtórzone z 21 lut 2020: PYTANIE  1; użytkownik ma za mały przekrój 

przewodu dymowego - to w jego gestii jest zwiększenie jego przekroju - proszę o potwierdzenie 

takiego rozumowania. PYTANIE  2 użytkownik ma przewód dymowy z USKOKAMI - to w 

jego gestii jest dokupienie dodatkowych np.: kolan do montażu wkładki i dodatkowy ich 

montaż - proszę o potwierdzenie takiego rozumowania. PYTANIE  3 proszę o podanie średniej 

wysokości wkładów kominowych - aktualnie w żadnym dokumencie SIWZ nie ma takiej 

informacji - a cena wkładki zależy od wysokości komina.        

Odpowiedź nr 293: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na te pytania w odpowiedziach nr 

275 i 281. 
 

296. Pytanie 3: W dotychczasowej praktyce (od 2014 r) w przypadku gdy u tego samego klienta 

jest montowany kocioł i solary to: Wykonawca  kotłowni - podłączał kocioł do górnej 

wężownicy podgrzewacza solarnego a Wykonawcza solarów dostarczał podgrzewacz cwu i 

wykonywał pozostałe podłączenia proszę o potwierdzenie takiego toku rozumowania. 

Pytanie 3.1. Ilu będzie takich klientów. 

Pytanie 3.2. Jaki jest zakres podłączeń podgrzewacza cwu - jeżeli klient montuje tylko kocioł 

(bez solarów) i ilu będzie takich klientów. 

Odpowiedź nr 294: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na te pytania w odpowiedzi nr 277. 
 

297. Prosimy  o uzasadnienie decyzji Zamawiającego w kwestii  doboru buforu wody grzewczej 

wykonanego ze stali emaliowanej wraz z anodą tytanową. W instalacjach przepływa woda 

kotłowa w związku z czym stosowanie anody tytanowej jest bezzasadne, ponadto z 
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doświadczenia Wykonawcy wynika że, w standardzie montowane są bufory wykonane z 

czarnej stali - spełniające tą samą funkcję bez generacji dodatkowych kosztów.    

Odpowiedź nr 295: Zamawiający uzasadnia swoja decyzję żywotnością (dłuższym okresem 

działania) bufora wody grzewczej wykonanej z stali emaliowanej wraz z anodą tytanową.   
 

296.  W odpowiedziach piszecie: Zamawiający wskazuje, iż wymaga bufora wody grzewczej 

o pojemności nie mniejszej niż 600 l, wykonanego ze stali emaliowanej wraz z anodą tytanową 

-     Zamawiający wymaga w każdym przypadku podgrzewacza dwuwężownicowego cwu - 300 

l ze stali nierdzewnej. PYTANIE  - czy na pewno podgrzewacz cwu ma być bez anody a bufor 

z anodą. 

Odpowiedź nr 296: Zamawiający potwierdza. 
 

297. Dotyczy części C i D. Czy Zamawiający wymaga przygotowania przez Wykonawcę 

platformy internetowej na której maja być zapisywane ilości wyprodukowanej energii przez 

wszystkie instalację pomp ciepła i kotłów na biomasę? Jeżeli tak, to cena ofertowanych 

urządzeń będzie musiał być podwyższona ze względu na koszty przygotowania platformy 

internetowej? 

Odpowiedź nr 297: Zamawiający dopuszcza rozwiązania co do zapisywania wyprodukowanej 

energii oferowane przez Producentów urządzeń, a jeżeli nie ma takich rozwiązań ze strony 

Producenta, to jest to obowiązek wykonawcy aby przygotować stosowną platformę 

internetową.  
 

298. Dotyczy części C i D. Czy w zakresie prac Wykonawcy ma być przygotowanie Systemu 

wykorzystującego inteligentne zarządzanie energią, w oparciu o technologie TIK ? 

Odpowiedź nr 298: NIE.  
 

299. Prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający w instalacjach pomp ciepła nie wymaga 

pomiaru zużycia energii elektrycznej przez całą instalacje, oraz jej monitoringu przez 

urządzenia mające dostęp do internetu.  

Odpowiedź nr 295: Zamawiający wymaga pomiaru zużycia energii elektrycznej wyłącznie 

przez pompę ciepła oraz jej monitorowanie przez internet.  
 

300. Dotyczy części D. Dotyczy odpowiedzi na pyt. 287. Czy Zamawiający dopuści do 

realizacji dwa systemy centralne (do których maja być transportowane dane)  w których w 

jednym będą zbierane dane dotyczące zużycia  energii elektrycznej a w drugim ilość 

wyprodukowanej energii przez kocioł?  Oczywiści Zamawiający będzie miał dostęp do obu 

systemów.  

Odpowiedź nr 300: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
  

301. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do montażu licznik ciepła 

montowany na wyjściu c.w.u z pompy ciepła – w przypadku pomp ciepła z zintegrowanym 

zasobnikiem.  
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Odpowiedź nr 301: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
  

302. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przy instalacjach pomp ciepła systemu 

monitorowania ilości wyprodukowanej energii cieplnej dla każdej pompy ciepła osobno. I nie 

wymaga zbiorczego systemu w którym są podawane sumy wszystkich ilości wyprodukowanej 

energii ze wszystkich pomp ciepła zamontowanych w ramach przetargu.  

Odpowiedź nr 302: Zamawiający wymaga zarówno systemu monitorowania ilości 

wyprodukowanej energii cieplnej dla każdej pompy ciepła osobno, jak i zbiorczego systemu w 

którym są podawane sumy wszystkich ilości wyprodukowanej energii ze wszystkich pomp 

ciepła zamontowanych w ramach przetargu.   
 

303. Zamawiający na pytanie Wykonawcy nr 176 udzielił następującej odpowiedzi: Odpowiedź 

nr 176: Zamawiający wymaga zastosowania w każdym przypadku (dla każdej części zadania) 

zbiornika nierdzewnego i jednocześnie rezygnuje z zastosowania anody tytanowej. W związku 

z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 8B - Dokumentacja techniczna - 

Instalacje solarne, Załącznik 8B - SST Instalacje solarne, Załącznik 8C - Dokumentacja 

Techniczna - Pompa Ciepła, który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.   

Prosimy o informację, czy w przypadku dostawy pomp ciepła do cwu ze zintegrowanym 

zasobnikiem Zamawiający wymaga zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej, czy stali 

emaliowanej z anodą tytanową? Czy wymóg zbiornika ze stali nierdzewnej dotyczy tylko 

zbiorników dostarczanych oddzielnie? Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na ograniczoną 

dostępność na rynku kompaktowych pomp ciepła wyposażonych w zbiornik wykonany ze stali 

nierdzewnej, wprowadzone kryterium może stanowić ograniczenie uczciwej konkurencji.  

Odpowiedź nr 303: Z informacji posiadanej przez Zamawiającego tego typu pompy ciepła do 

cwu wraz z zintegrowanym zasobnikiem są oferowane przez kilku producentów i dostępne 

obecnie na rynku .   
 

304. Zamawiający na pytanie Wykonawcy nr 259 udzielił następującej odpowiedzi: 259. Czy 

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza do zliczania uzysków energii dla celów monitoringu 

funkcję sterownika solarnego doposażonego w przepływomierz? Odpowiedź nr 259: 

Zamawiający wymaga zastosowania liczników ciepła. Czy Zamawiający potwierdza, iż w 

związku z koniecznością zastosowania liczników ciepła sterownik solarny nie musi być 

wyposażony w elektroniczny przepływomierz ? 

Odpowiedź nr 304: Zamawiający potwierdza. 

 

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu i upływa w dniu 13 marca 2020 r., godz. 10:00.  Niniejsze 

pismo stanowi integralną część SIWZ. 

 

                  W imieniu Zamawiających 

          Prezes LGD Korona Sądecka  

           Marcin Bulanda  


