
 

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

projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

 

Chełmiec, dnia 10.03.2020 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. z 2018 

r., poz. 1986) udziela następujących odpowiedzi oraz modyfikuje treść SIWZ: 

 

305. Opis przedmiotu zamówienia, naszym zdaniem, stanowi naruszenie art. 7  ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych dotyczącego zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego 

dostępu do zamówienia w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp,  zakazującego opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zgodnie z orzecznictwem w tym 

zakresie do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia 

wystarczające jest jedynie zaistnienie możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez 

zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia 

takiej konkurencji. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do kotłów 

pelletowych dokonał oczywistego i rażącego naruszenia PZP opisując kotły w sposób 

precyzyjnie odnoszący się do produktu firmy Viessmann o nazwie Easy Pell 

(https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-na-biomase/kotly-na-

pelet/easypell.html?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=173287

6958_&utm_term=%2Beasypell&utm_content=358980010767&utm_adgroup=&gclid=EAIa

IQobChMI0Prvsu7v5wIVBZ53Ch16iwSbEAAYASAAEgLibfD_BwE), w sposób szczególny 

podkreślając jako wymagane parametry szczególne dla tego (i tylko tego ) urządzenia,  co jest 

niezgodne również z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi określania 

wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla instalacji OZE „Podstawowe Wytyczne do 

Określenia Wymogów Technicznych i Eksploatacyjnych dla Instalacji OZE pompy ciepła, 

http://lgdzkoronasadecka.pl/
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-na-biomase/kotly-na-pelet/easypell.html?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=1732876958_&utm_term=%2Beasypell&utm_content=358980010767&utm_adgroup=&gclid=EAIaIQobChMI0Prvsu7v5wIVBZ53Ch16iwSbEAAYASAAEgLibfD_BwE
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-na-biomase/kotly-na-pelet/easypell.html?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=1732876958_&utm_term=%2Beasypell&utm_content=358980010767&utm_adgroup=&gclid=EAIaIQobChMI0Prvsu7v5wIVBZ53Ch16iwSbEAAYASAAEgLibfD_BwE
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-na-biomase/kotly-na-pelet/easypell.html?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=1732876958_&utm_term=%2Beasypell&utm_content=358980010767&utm_adgroup=&gclid=EAIaIQobChMI0Prvsu7v5wIVBZ53Ch16iwSbEAAYASAAEgLibfD_BwE
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-na-biomase/kotly-na-pelet/easypell.html?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=1732876958_&utm_term=%2Beasypell&utm_content=358980010767&utm_adgroup=&gclid=EAIaIQobChMI0Prvsu7v5wIVBZ53Ch16iwSbEAAYASAAEgLibfD_BwE
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kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę”, zamieszczonych na stronie: 

https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/03/Podstawowe-wytyczne-do-

okre%C5%9Blenia-wymog%C3%B3w-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-instalacji-

OZE.pdf, w szczególności z pkt. 4.5, w którym czytamy: „Typowe błędy w specyfikacjach dla 

kotłów na pellety · Bardzo skonkretyzowana postać wymiennika ciepła, np. wymiennik dwu, 

trójciągowy, poziomy, pionowy, itp.” 

W wyniku zadanych Zamawiającemu pytań i udzielonych przez niego odpowiedzi, część z tych 

zapisów została usunięta – niestety nie wszystkie, co może, naszym zdaniem – po weryfikacji 

dokumentów po wezwaniu o udostępnienie informacji publicznej, skutkować unieważnieniem 

postępowania (jeśli nasze twierdzenie się potwierdzi). Konkretnie chodzi o zapisy szczegółowe 

zawarte w zaktualizowanym już projekcie – Załącznik 8D, takie jak: „Optymalizacja procesu 

spalania oparta na pomiarze temp. spalin i pomiarze ciśnienia”, „Przechowywanie przez 

sterownik kotła, danych dotyczących pobranej energii elektrycznej” i „ Możliwość montażu 

sterownika na ścianie” – te rozwiązania stosuje jedynie firma Viessmann w kotle Easy Pell, co 

wynika z powyższego linku do strony www tej firmy opisującej ww. produkt (kocioł Easy Pell) 

– opisy ze strony www, karty katalogowej tam zamieszczonej - opisy są praktycznie „wklejone” 

do opisu projektu, karty kat. Czy w związku z tym, zamawiający potwierdza, że dopuści kotły 

w których optymalizacja procesu spalania będzie realizowana w inny – równoważny co do 

uzyskanego efektu sposób, np. przy wykorzystaniu sondy Lambda, a także rezygnuje z zapisu 

dotyczącego gromadzenia przez sterownik kotła danych dotyczących zużytej przez kocioł 

energii elektrycznej (tym bardziej, że ten parametr nie służy absolutnie niczemu w odniesieniu 

do efektu ekologicznego, a kotły i tak z mocy obowiązujących przepisów muszą spełniać 

dyrektywę Eco Design) i możliwości montażu sterownika na ścianie ? 

Odpowiedź nr 305: Zamawiający potwierdza, że dopuści kotły w których optymalizacja 

procesu spalania będzie realizowana w inny – równoważny co do uzyskanego efektu sposób, 

np. przy wykorzystaniu sondy Lambda, a także rezygnuje z zapisu dotyczącego gromadzenia 

przez sterownik kotła danych dotyczących zużytej przez kocioł energii elektrycznej i 

możliwości montażu sterownika na ścianie. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje 

treść, załącznik nr 8D – Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet, który przyjmuje brzmienie 

załącznika do modyfikacji.  

 

306. W obecnym stanie – to znaczy po udzieleniu odpowiedzi na pytania i modyfikacji projektu 

(Załącznik 8D), wykonanie instalacji kotła pracującego w układzie zamkniętym 

(ciśnieniowym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co więcej wykonanie jej w sposób 

bezpieczny jest niemożliwe. Żaden inspektor nadzoru nie dokona odbioru takiej instalacji. 

Wynika to z faktu, że cytowana wyżej dokumentacja zakłada kotły o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym 2 bar, dodatkowo odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 157 dopuszcza kotły o 

maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,5 bar, natomiast, zgodnie z projektem i odpowiedzią 

Zamawiającego na pytanie nr 170, zawór bezpieczeństwa ma mieć wartość 3 bar. Zwracamy 

uwagę, że rolą zaworu bezpieczeństwa jest zabezpieczenie KOTŁA, co w tym przypadku jest 

https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/03/Podstawowe-wytyczne-do-okre%C5%9Blenia-wymog%C3%B3w-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-instalacji-OZE.pdf
https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/03/Podstawowe-wytyczne-do-okre%C5%9Blenia-wymog%C3%B3w-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-instalacji-OZE.pdf
https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/03/Podstawowe-wytyczne-do-okre%C5%9Blenia-wymog%C3%B3w-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-instalacji-OZE.pdf
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wykluczone – najpierw uszkodzeniu ulegnie kocioł (bo jego dopuszczalne ciśnienie jest 

NIŻSZE niż zabezpieczający go zawór bezpieczeństwa). Ten fakt, naszym zdaniem, również 

może być podstawa do unieważnienia tego postępowania – ponieważ po prostu nie da się go 

wykonać. Czy w związku z tym faktem, zamawiający dokonuje zmiany zapisu w dokumentacji 

na taki, że zawór bezpieczeństwa należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

uwzględniając między innymi dopuszczalne ciśnienie robocze kotła ? 

Odpowiedź nr 306: Zamawiający odnośnie wniosku o zmianę zapisu w przedmiocie zaworu 

bezpieczeństwa Zamawiający się przychyla. W związku z powyższym Zamawiający 

modyfikuje treść, załącznik nr 8D – Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet, który 

przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

307. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą pozyskaną bezpośrednio do 

producenta kotła Esy Pell, nie może on pracować w tak zwanych układach otwartych 

(bezciśnieniowych) co oznacza konieczność zamykania WSZYSTKICH instalacji będących 

przedmiotem tego postępowania. Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza, że należy 

zamknąć ciśnieniowo wszystkie instalacje ? 

Odpowiedź nr 307: Zamawiający zauważa, iż zgodnie z zapisem w pkt. 10 załącznik nr 8D – 

Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet, wskazano, iż instalację zaprojektowano w 

systemie zamkniętym, co za tym idzie wszystkie instalacje powinny być zamknięte 

ciśnieniowo. Dodatków należy wskazać, iż częściowo na zadane pytanie Zamawiający już 

udzielił odpowiedzi na pytanie nr 172. 

 

308. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów na biomasę (pellet) które mogą 

pracować, zarówno w instalacjach otwartych (bezciśnieniowych), zabezpieczanych naczyniami 

przelewowymi, jak i instalacjach zamkniętych (ciśnieniowych), zabezpieczonych naczyniami 

przeponowymi i zaworami bezpieczeństwa  - zgodnie z obowiązującymi przepisami ? 

Odpowiedź nr 308: Zamawiający informuje, że oczekuje dostawy kotłów na biomasę (pellet) 

które mogą pracować, w instalacjach zamkniętych (ciśnieniowych), zabezpieczonych 

naczyniami przeponowymi i zaworami bezpieczeństwa - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

309. W związku z Państwa odpowiedzią na pyt. 16 z dnia 05-02-2020 oraz konsultacjami z 

wieloma ubezpieczycielami wnosimy uwagę, jak poniżej: 

Odpowiedź Zamawiającego jest niewłaściwa gdyż Gwarant wiedząc na podstawie 

dokumentów kontraktowych, że okres rękojmi wynosi 10 lat lub więcej, nie wyda 

zabezpieczenia nawet na okres 5 lat. Wynika to z zapisu Ustawy o możliwości automatycznej 

zamiany zabezpieczenia z 5-letniej gwarancji na kaucję pieniężną poprzez złożenie roszczenia 

Gwarantowi. Może wystąpić sytuacja, że roboty wykonane zostały prawidłowo, brak jest wad 

i usterek a Zamawiający złoży roszczenie gdyż będzie wolał mieć zabezpieczenie w pieniądzu. 

Z tego względu firmy ubezpieczeniowe nie wydają takich gwarancji i samo oświadczenie 
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Wykonawcy nie ma znaczenia. W związku z powyższym, ponownie zwracamy się z prośbą o 

zmianę zapisów, w aktualnej formie, w sposób sztuczny i nie zgodny z prawnymi realiami, 

Zamawiający stoi na stanowisku, że dopuścił możliwość innego niż tylko pieniężne wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania. Wnosimy o ponowne rozpatrzenie pytania, zapoznanie 

się z faktycznymi dostępnymi instrumentami, w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania 

oraz odpowiedź, która pozwoli na wniesienie zabezpieczenia, również w innych formach niż 

pieniężna. 

Odpowiedź nr 309: Zamawiający nie przychyla się do wniosku. Zgodnie z dyspozycją zawartą 

w art. 150 ust. 7 PZP „Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 

lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.” Co za 

tym idzie zapis w SIWZ dotyczący wymogu wniesienia wadium jest zgody z zacytowaną normą 

i twierdzenie wykonawcy, iż jest on „nie zgodny z prawnymi realiami” jest całkowicie 

bezpodstawne. 

 

310. Zamawiający w dniu 09.03.2020 r. udziela odpowiedzi na zadane pytanie: "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."  

Zamawiający w udostępnionej dokumentacji jasno precyzuje iż pomiar zużycia energii 

elektrycznej ma zostać wykonany i monitorowany jedynie dla instalacji z kotłami na 

biomasę. Przekazana informacja o opomiarowaniu zużycia energii elektrycznej  instalacji z 

pompami ciepła na dwa dni przed terminem składania ofert znacznie komplikuję wykonanie 

rzetelnej wyceny oferty. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert lub sprostowanie 

informacji na temat wykonania pomiaru zużycia energii elektrycznej dla instalacji z pompami 

ciepła.  

Odpowiedź nr 310: Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 299, 

modyfikuje treść: załącznik nr 8C – Dokumentacja Techniczna – Pompa ciepła, która przyjmuje 

brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa w dniu 26 marca 2020 r., godz. 10:00. 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ. 

 

                  W imieniu Zamawiających 

          Prezes LGD Korona Sądecka  

           Marcin Bulanda  

        

 


